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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 26'0-SESSÃO, EM jo 
DE ABRIL DE 199I 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTÉ 

1.2.1 -Aviso do Ministro da Sa11de 

- N° 246/91, enCamílihandO esclareci-
mentos prestados pelo Ministério da Saó~ 
de sobre quesitos constantes do Requeri
mento n<) 44/91. 

1.22 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei da _Câil:!úa n° 16/90, 

que acrescenta parágrafo ao art. 33 da 
Lei n° 5.869, de 11 de janç:iro de 1973-Cõ
digo de P recesso Civil., 

- Projeto -de Lei d_a_ ça_mara n° 71/90, 
que estabelece o prazo pr-escricional pa
ra ação de reparação ciyil contra as estra
das de ferro. 

-Projeto de Decreto._ Legislativo n° 
3/86, que aprova o texto do AcorPo sobre 
Gratuidade Parcial na Execução de_ Car
tas Rogatórias, celebrado, por troca de 
notas, entre o Governo da República Fe~ 
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Francesa, em 5 de -outubro de 1978. 

- ProjetO de Decr~to Legislativo n° 
4186, que aprova o_ t~to de Convenção 
n° 138 da Organtza~q Internacional do 
Trabalho~OIT, relativa à idade mínima 
para admissão enl émp.rcg_o, _ a:dotada_ a 
26 de junhO de '1973, eril Ge-niilir3,- duran
te a LVIII Séssão da COnferêricia" lnternã~ 
cional do_ Trabalho. -

·sUMÁRIO 

- Ofício n° S/29/85, do Presidente do 
Supremo Tribunal Fe'dáal,- encaminhan~ 
do ao Senado Federal cópias das notas 
taquigráficas e do acórdãO proferido n-os 
autos do Recurso Extraoidinário n° 
1Ó3.808-0, -do-- Estado de· São· Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do 
n° 3 do parágrafo único do art. 20 da 
Constituição daquele Estado. 

- Ofício n° S/4/86, do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhan~ 
do ao SenadO_ -Federal, CóPias das notas 
taquigráfiéaS ·e-do acói'dão ·p·roferido pe~ 
lo Supremo Tdbliriat Federal nos autos 
do Recurso Extta-ordhiádo- no 10"3.434-3, 
o qual declarou a inconstitucionalidade 
do inciso IX, do art. 60- da Léi'Estadual 
n° 6.763, de 26_~12-75, do Es'tado de Mi-
nas Gerais. ' 

-Emendas apresentadas em Plenário 
à redação final dà_ Projeto de Lei do Se
n_aç!Q n° 164189~Complement3t, que regu
lq. a comp~tência para instituição do hn~ 
posto sobre_ Tra)Jsmissão causa' mortis e 
doaçã,o. de_quaisquei bens. àli_dfreitos nas 
condições previstas no_ incisO III § 1° do 
art. 155 da Cons~ituição. 

1.2.3.- Comunicações 

- Da Lid-erãD.ça do PDC, referente a 
sua integração aq Blo~o Paz:I<Jmentar de~ 
nominado M6Viri:J.erito Pãrtiiiientar So~ 
cial Liberal. - - · ' · · - · 

- Dos Senadores Moisés Abrão, Gér
son almàtá é Amazàr:íiriO MendeS, comu
nicando cjtie passai-ão a compor o Movi
mento Parlamentar Social Liberal 

1.24 - Discursos do Expediente 

SENADOR GUILHERME PALMEI
RA- Medidas -de apoiO e-d-C-incenilVo à 
consolidação do pólo cioroquímico de 
Alagoas. 

SENADOR MEIRA FILHO - Apu
ração de fraudes no Instituto Nacional 
de Seguridade Social-lNSS. 

SENADOR RONAI.DO ARAGÃO 
- A EcolOgia riO Brasil, particularmente 
na Amaz.ônili. Política ambiental associa
da a uma política de desen_voJvimento sus
tentado. 

1.25_- RequerimentO 

- N° 92/91, de atitori<i do SeD-adór 
Eduardo _Suplicy, soliciiaildo a convoca~ 
ção do Ministro do Trabalho e Previdên~ 
cia S_ocial, para expor pêiante- o PICii.áiio 
o resultado da apuração de fraudes no_ 
Instituto Nacional de_ Seguridade Sodal
INSS. 

1.2.6.- Comunicações da Presidência 

- Prazo para apresentação de emen
das aos Projetes de Lei da Câmara n° 
71, de 1990, e de Resolução nos 17 'e 18, -
de 1991. 

- Arquivamento" do Projeto de Lei 
da Câmara n° 16, de 1990, por haver rece
bido parecer contrário quanto ao niérito_ 
da comissão a que foi distribuído e ab_er
tura de prazo para interposição de recur
so no sentido da tramitação da matéria. 

-Arquivamento em definitivo do Pro~ 
j.eto de Decreto Legislativo n° 4/86. 



1292 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Scçao II) Abril de 1991 

PASSOS PORTO 
D•retor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
D•n~t,or Executivo _ _ 
CESAR AUGUSTO JOSÊ DE SOUZA _ 
01retor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
D•retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D•retor Adjunto 

- Recebimento do Offcio n° S/1,5}91, 
do Governador do Estado do Ceará, soli~ 
citando a retificação da Resolução n° 
39/89, do Senado Federal. 

1.3. --ORDEM DO DIA 

-Substitutivo ao Projeto de Resolu
ção n° 98!88; que altera o disposto no art. 
443, inciso I, do regulamento administra~
tivo do Senado Fed_er.a.L_ Aprovado. A 
promulgação. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR AFFONSO CAMARGO, 
como Líder- Sugerindo :a Mesa a criação 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDEIIAL. 

DIAIIIO DO COIIIGIIESSO NACIONAL 
lmprrno sob • responnbthd!lde di! Mew do Sen~o Feder•l , 

ASSINATURAS 

Semestral Cr$ 3.519,6!' 

T1ragem 2.200-exemplares. 

de uma comissão parlamentar mista de 
inquérito, para apurar o escândalo da 
Previdência Social. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY 
- Fraud_es no INSS. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Compromisso do Governo na apuração 
do escândalo da Previdência Social. 

SENADOR ESPERID!ÁO AMIN -
Necessidade da constituição de uma CPI 
do Congresso Nacional, para apurar o 
escândalo das aposentadorias na Previdên
cia Social. 

SENADOR MARCO MACIEL- Dis
curso de posse do Governador Joaquim 
Francisco, de Pernambuco. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próx:ima sessão 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2 - DlSCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSOES ANTERIORES 

Do Sr. Amazonino Mend~s, pronun
ciado na sessão de 26-3-91. 

Do Sr. Ronaldo Àragão, pronuncia
do na sessão de 27-3--91. 

3- MESA DIRETORA 

4 -- LIDERES E VICE-LÍDERES 
DE PAR TIDOS. 

Ata da 26a Sessão, em 1° de abril de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs_ Mauro BeiJ.e'Vfdes, R,I'Jchid Saldanhª Derzi e Meira.Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

AffonsO Camatgo -·Alexandre Costa -
Aluizio Bezerra - Beni Veras - Chagas Ro
drigues- Dirceu Carneiro- Espiridião Amim 
-Guilherme Palmeira- Jonas Pinheiro -Jo
sé Paulo Bisol - Lucídio Porte11a - Marco 
Maciel - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor J(mior- Ney Mara
nhão - Odacir Soares - Rachid Saldanha 
Derii - RonaldO Aragão - Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
A lista de presença acusa o comparecimen
to de 21 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos
sos trabalhoS. 

O Si". 1° Secretário procederá à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO DA SAÚDE 

~ 246/91, de 22 de março último, enca
minhando esclarecimcbntos prestados pelo 
Ministério da Saúde sobre quesitos constan
tes-do Requerimento n° 44, de 1991, de auto
ria do Senador Mansueto de· LavOr. 

PARECERES 

PARECER N° 20, DE 1991 

(Da Comissão de Constituição, 
Justiça e CidadaD.ia 
do Senado Federal) 

Sobre o Projeto de Lei da Câma
ra dos Deputados n° 16190, que 11a
crescenta parágrafo ao art. 33 da 
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 ___ Código de Processo Civil". 

--~Relator. Senador José Paulo Bisol 

I - ~elatórlo 

De autoria- do iluStre Deputado Sólon 
Borges dos Reis, o PLC n° 16/90, aprovado 
na Câmara dos Deputados sob o ntímero 
1.216-B, visa a acrescentar parágrafo ao arL 
33 do Código" de Processo _Civ,il, regulando 
a remuneração d_9s peritos judiciais. 
- Em sua justifiC,ativa,-alega o autor do pro; 

jeto que a omis~ão da lei quanto ,à. fixaçãq 
do_s honorários ~ peritO geralmente provo; 
ca distorções e desigualdades n_a remunerà-: 
ção dos trabalhos daqueles profissionais, fa-, 
tor de desprestígio para o Poder Judiciário .. 

É o relatório. . 

II -Voto do Relator 

-. O P~C ri 0 16/90 ·atenta pai-a bS- reqUisitos 
preliminareS de constitucibõ.aliCiàde, juridici
dade e bOa técniCa legislativa·. · ' , 

No mérito, entretanto, somos pela rejei
ção do referido projeto, pelos argume-ntos, 
que seguem: 
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1. o critério proposto para o ai"bitrdmen
to da remuneração dos serviços do perito -
§ go do art. 20 do Código de Processo Civil 
- equipara este proftssional ~-o advogad?. 
Evidentemente, tal situação configurar-se-Ja 
em descabido privilégio aO perito que, com 
a sua importante mas transitória atuação, se
ria remunerado na mesma faixa percentual 
que o profissional postulante, embora_ este 
atue do início ao fim do processo, pratrcan
do aros e acompanhando, obrigatoriamente, 
os atas do contendor, do juízo e até os do 
Legislativo, numa incessante vigilância _qu~ 
exige -integral dedicação na defesa dos drrer
tos de seu constituinte. 

2 Se o percentual mínimo propoSto UO%) 
fosse aprovado, teríamos um elemento adicio
nal a dificultar o acesso das camadas mais 
pobres da sociedade à prestação jurisdicio
nal. Isto porque, de acordo com o art. 33 
do CPC, compete às partes o pagamento pe
los serviços do peritos: 

"Art 33. Cada parte pagará a re
muneração do assistente técnico q_ue 
·houver indicado; a do perito será pa
ga pela parte que houver requerido 
o exame, ou pelo autor, quando reque
rido por ambas as partes ou determi
nado de o[fcio pelo juiz," 

3. O mesmo percentual mínimo propos
to não condiz com a realidade sócio-econô- . 
mica da maior parte das unidades da Federa
ção. 

4. Embora possamos considerar a fixação 
de limiteS mínimo e máximo de remuneração 
como uma norma geral, c assim o PLC n° 
16/90 como constitucional à luz do art. 24 
da ConstituiçãO Federal, o r:riais correto é 
deixarmos que, sob a inspiração d0 ci~_do 
arL 24, os estados fiK.em tais quantitattvos, 
de acordo com a realidade local 

Aliás, esta é, claramente, a ori.entaçáo 
constitucional pai:"a as matérias objeto de co~
petência legislativa concorrente: que as um
dades federativas legislem sobre os aspectos 
particulares e específicos. 

Relembrando, portanto, somos pela x:ejei-
ção, no mérito~ do PLC n° 16/90. __ _ 

Sala das Comis:s6es, 26 de iilarço de 1991. 
- Maurício Corrêa, Presidente_ erii eXet-cfcio 
-Senador José Paulo Bisei, Relator·-·~-
zonino Mendes_ Jutahy Magalhães _ESJ;Je
ridiio Amim Mansueto de Lavor _ Josa
phat Marinho-_ Antônio Mariz _ ~r~p.C~- _ 

- co Rollemberg Ronaldo Aragão _ Am1r 
Lando Garibãtdi Alves Filho _ Odacir 

-Soares 

PARECER N°21, DE 1991 

(Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

Sobre o ProjêtO d_e Le~ c;t~_Câma
'ra dos Dep"ut3d00 ~nO: _ '1-~1/90,~ (n° 
6.932-B; dC 1985, na origem), que "es
tabelece o prazo ptescrlcional para 
ação de reparação civil contra as es
tradas de ferro". 

RelatOr: S-enador Mausueto de Lavor 

Pelo Ofício PS-GSE/169/90, o Senhor Pri
meiro Secretário, em exercício, da- Câmara 
dos Deputados, encaminha ao Senado Fed<:
ral, nos termos do art. 134 do Regimento 
Comum o Projeto de_ Lei n° 6.932-B, de 
1985 (PÍ..C n° 71!90, no Senado Federal), já 
aprovado naquela Casa, que 11estabele~ ~o 
praso prescricional para ação de reparaçao 
civil contra as estrada de ferrou. 

A ExposiÇão de MotiVos .n° 27, de 1985, 
que acompanha a Mensagem n°_ 58~, do Se- -
nhor Presidente da RcpüobiTca, JUstifica ple
namente as razões do projeto, q1_1e tem por 
ObfelivO reàuzfr' -de vinte para. três anos_ o 
prazo prcscrid~n~l para p~oposrtura de açao 
de indenização concernente ao transporte 
de pessoas e_ responsabilidade extracontra
tual, atualmCnte ainda sujeitas ao prazo fix~
do no art. 177 do Código Civil que, como Já 
se dl$se é de vinte anos. 

- Na ~erdade, o prazo prescricional para 
propositui:a da ação inden~atóría; decorren
te çt~ _responsabilidade clvtl d~s estradas _de 

-rerro destoa dos estabelecidos no Código 
BrasÚeiro do Ar e no projeto _novo Código 
Civil, já 8pi"oVado pela Ol.mara. d~ Deputa
dos, que fiXam em três anos o hiDJte _de tem
po para propositura da ação respectiVa. 

Desse modo criar disposição semelhan
te para o âmbi~ do transp.~rte. ferro~ário 
apenas dará tratamento eqUitattvo a srtua
ções similares, medida que deve ser adotada 
o Iilals rápido possível. 
---Diante do ex:posto, e tendo em vis_ta a_re
levância da matéria, torna-se necessána a ms
tituição-do novo prazo prescricional de três 
anos, atravês de lei ordinária, na fo~ cons
tante do projeto de lei em ex:ame, ~ottvo J?e
lo qual peço aos nob!e·colegas o Imprescm
dível apoio para sua aprovação. 

Sala (las Comissões, 26 de março de 1991. 
_ Maurtc:io Corrêa, Pi-esldente em exercício 
- Mansueto de Lavor __ Relator, Josapaht 
Marinho Antônio Mariz Francisco Rol
leJP,Qerg :_ Amir Lando ~ Gabriel .Alves 

-Ftlho _ Jutahy Magalhães _ Amazonino 
Mendes Odacir Soares Esperidião 
Ami.m. _ :Ronal_do Aragão. -

PARECERES N° 22 E 23, DE 1991 

--~- -~i:oje"to de DeCreto Legislativo 
0o"3, -d~ 198_((~0 "I~~-.1?~ .de 1985, na 

: -_CD), ·que '_'aprova_ o texto do Acor
---dO Sóbre Gratuidade Parcial na Exe

cUÇãO de.Ca_rtas ~ogatórias, celebra
-__ ~-do, .Por trot:a de notas, entre o Go-

- vemo da Repliblica Federativa do 
Brasil e o G_overno da Repliblica 

France~a, ~m 5 de outubro de 1978". 

PARECER N" 22, DE 19~1 

(Da Comissão. de Constituição, 
· Justiça e Cidadania) 

~Iaior: Senador Amir Lando 

Pelo presente projeto de decreto legisla~i
vo, submete o Excelentúisimo Senhor Pr~i
dente da República ao referendum do Co_n-

gresso Nacional, o I ex tO-- do Acordo"--sObre 
GratUJdade Parctal na Execução de Cartas 
Rogatórias, celebrado por troca de notas, en
tre o Governo Brasileiro e o Governo da 
Repdblica Francesa. 

Observado o regular e regimental proces
so legislativo, na Comissão de Relações Ext~~ 
riores, o projeto que foi relatado pelo emi
nente e culto Senador Itamar Franco, rece
beu, pelo mérito, parecer· favoráVel à sua 
aprovação. . --;- . 

É inquestionável a constitUCIOna!Jda?e 
da proposta veiculada no projeto em apreci~
çao, visto que a Constituição Feder~!, atn

. bui à_União o poder de "manter relaçoes com 
Estados estrangeiros e com eles celebrar tra
tados e convenções" (art. 8°, I). Por_ sua. vez, 
o artigo 81, X, do Estatuto ConstJtUCIOn~l 
vigente, atribuí ao _chefe do Poder Executt· 
vo competência para "celebrar tratados, con
venções e a tos internacionais, ad referendum 
do Congresso Nacional". 

O art. 49 I, da Constituição Fedefal, esta
belece como competência exclusiva do Con
gresso Nacional, a de "resolve: definitiva_men
te sobre os tratados, convençoes e a tos mter
nacionais celebrados pelo Presidente da Re-_ 
pública". . 

Por outro lado, é de se ressaltar que a Im
plementaçã-o da convenção internacional ob
jeto do projeto, sem dúvida nenhu~a, contri
buirá para a agilização do cumpnme~to de 
ates processuais de interesse da Justtça do 
Brasil e da França, o que é exatamente salu
tar. Não se pode negar que, na atualidade, 
um dos fatores da grande ill"satisfação do po
vo para com a JuStiça, decorre dã sua moro
sidade. 

Com efeito, facilitar e racionalizar o cum
primento de Cartas Rogatórias é medida que 
se insere no contexto da almejada racionali
zação dos serviços judiciários. 

Ante o exposto, e por entender que o 
projeto, além da constitucionafi~a~e •. ~e re
veste, também, dos atributos de JUndJCJda_de 
e técnica legislativa, opino P.Or st:~a_ apro~çao. 

- - Sala das Comissões, 26 de març_,o dç: .1991. 
- M:aurfci.o CoiTêa, Presidente e.II!- b:ercfcio 
-Amir Lando, Relator- Francisco Rollem-

. Qerg Garibald.i Alves Filho ...,_ ~onaldo 
AragãÕ _ Man_sueto de Lavor_ Jutahy M~
gãlhães _Antônio M_ariz _ Josap~;;t.t Man~ 
nbo _ Esperidião Amim _ O_dac1r S9ares 
Am~zonino Mçndes._ 

PARECER N°23, DE 1991 
(Da Cotnissão de Rela~ões Exteri6~es) 

Relator: SenadOr Itamar Franco 

Envia o Excelentíssínio Seithor PieSidfm~ 
te da República à outorga legistã:tiva; nos ter
mos estatuídos em nossa Lei Maior, o ·proje~ 
to de decreto legislativo em e"pígr3fe, a~favés 
da Mensagem n° 408, acompanhada pela F..x
posição de Motivos do Ministro das Rela-
ções Exteriores. · · _ 

Trata--se da matéria que visa facilitar e 
dar maior expediência à interação judiciária 
entre o Brasil e a França, com grande signi
ficado na repressão inteffiacíonal do crime 
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e na melhor tluição de processos que envol
vam as jurisdições dos países contratantes. 

A dificuldade do exercício de pretensões 
jurídicas em outros países, sempre foi obstá
culo quase intransponível. Os atas de comu
nicação processual, já tão arduamente cum
pridas no direito interno, ganham na perSpec
tiva do envolvimento de soberania_s distintas 
a dimensão do quase impossível. 

Se por um lado, o do Direito Penal, tal 
dificuldade fomenta a impunidade nos deli
tos internacionais, ou mais simplesmente, 
nos delinqüentes migradores, por outro, o 
do Direito Privado, constitui grava me insupe
rável ao comum das pessoas, que assim se 
vêem tolhidas de exercerem as suas !!facultas 
agendi''. 

Pelo exposto e nos termos regimentais 
que nos incumbem a apreciação de mérito 
da matéria, somos pela aprovação do proje
to ora examinado. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1987. 
- Luiz Viana, Presidente - Itamar Franco, 
Relator - Cid Sabóia de Carvalho João 
Lobo Jarbas Passarinho Nelson Carnei
ro_ Chagas Rodrigues _.fosé Agripirio.' 

PARECER N°24, DE 1991 

(Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

Sobre o Projeto de Decreto Le
gislativo n° 4 de 1986 (n° 86-B de 
1985 na Câmara dos Deputados) 
que "aprova o Texto de Convenção 
n° 138 da Organização Internacio
nal do trabalho OIT, relativa à ida
de mínima para ãdmissão em empre
go, adotada a 26 de junh9 de 1973, 
em Genebra, durante a LVIII Ses
são de Conferência Internacional 
do Trabalho. 

Relator: Jutahy Magalhães 

Vem a esta comissão o Projeto de Decre
to Legislativo n'-' 4, de 1986., que "aprova o 
Texto da Convocação n° 138 da Organização 
Internacional do Trabalho- OfT, rel~tiva li 
idade mfnima para admissão em emprego, 
adotada a 26 de junho de 1973. em Genebra, 
durante a LVIII Sessão da Conferência Inter
nadonal do Trabalho. 

Prende-se o mencionado projeto de decre
to legislativo à Mensagem Presidencial n° 
377, de 20 de agosto de 1974, do então Presi
dente Ernesto Geisel, submetendo à conside
ração do Congresso Nacional, no Texto da 
Convocação n° 138 da Orga-nização Interna
cional do Trabalho, relativa à idade mínima 
de admissão em emprego, adotada a 26 de 
junho de 1973, em Genebra, durante a LVIII 
Sessão da ConferênCia Internacional do Tra
balhou. 

A mensagem presidencial veio acompa
nhada da Exposição de Motivos do MiniStro 
de Estado das Relações Exteriores e do Pare
cer n° 3W73, de 27 de setembro de 1973, do 
Consultor Jurídico do Ministério do Traba
lho, Marcelo Pimentel, "contrário à ratiflca
ção, pelo Bra1>il. do instrumento em apreço. 

por entender que se choca com as disposi
ções constituciõnªis cnl-VigOr, e por repiesen-
tar m!.!dida cxtrcmamenlc...' subordinária, não 
atendendo as conveniências de um país em 
desenvolvimento>~, 

A __ mencionada 5811 Conferência Interna
cional do TrabaHlo, que aproVou a Conven
ção n° 138, denominada "Convenção Sobre 
a Idade Mínima" de Sdmissão no emprego, 
teve por objetivo compelir os estados signatá
rios: _ 

a)" "a seguir uma ·pofftica naciorial 
que tenha como objetivo a efctiva abo
lição Q.o trabalho das crianças e a ele
var progresSivam·ente a idade mínima 
de admissão ao emprego ou ao traba
lho que permita aos adolesCentes atin
girem o mais completo desenvolvimen
to físico e mental." 

b) "fiXar a idade llÚnima de admis
são ao emprego ·um limite superior 
-~úfUela em que termina a obrigatorie
dade escolar, respeitando o piso de 
15 (quinze) anos que poderá ser redu
zido para 14 (quatorze) anos ou 13 
(treze) anos nos casos especiais que 
discrimina." 

f\,preci'ada pela Câmara dos Deputados, 
a Comissão do Trabalho e Legislação Social 
daquela Casa "levantou dúvidas sobre sua 
competência para o exame da matéria, ten
do solicitado audiência da Comissão de Cons
tituição e Justiça, a respeito, cujo parecer 
foi de que sobre o assunto deveria se mani
festar, primeiramente, a Comissão de Rela
ções Exteriores, a qual se pronunci_ou pela 
sua rejeição". Seguidamente, a Com1ssão de 
ConStituição e Justiça, "considerou a Propo
sição Constituci_onal, jurídica e de boa técni
ca legislativa". Já a Comissão de Legislação 
Social, 11votava no mérito, contrariamente à 
sua aprovação". o· pronunciamento da Casa 
foi no sentido de um acolhimento." 

__ Do que se dCpfeeride da pretensão des
se projeto de decreto legislativo, somos incli
nados a nos manifestar pela sua rejeição, le
vando-se em conta_ o aspecto da sua inconsti
tticionalidade, de vez que a Constituição, 
no seu art. 7°, inciso XXXIII, prevê a "proi
bição do trabalho noturno perigoso ou insalu
bre aos menores de 18 an·os e de qualquer 
trabalho a menores de 14 anos, salvo na con
dição de aprendiz. 110utrossim. a Consolida
ção-das Leis do Trabalho, ~o seu art 402 "co~
sidera menor, para os efettos dessa Consoli
dação, o li-3balhador de 14 a 18 anos. 

Toda legislação regulamentadora do tra
balho do menor bâseia-se no pressuposto 
de que o menor de hoje é o-adulto de ama
nhã, motivo por que tudo se deve fazer p~
ra que ele chegue à maturidade em condi-
ções plenas. . . 

É digno de menção, portanto, posiciOna
mento -de nossa legislação, quando procura 
garantir o proteção ao trabalho do menor, 
esta.belecendo 11serviços de na~ureza leve que 
não sejain nOcivas a sua formação pelo me
nos em nível primário", bem como a sua pro
fissionalização, para ulterior aproveitamen-

to em alividades produtivas, o que represen
ta um passo decisivo para evitar-se a margi
nalização do homem e, conseqüentemente, 
a marginalização da família e do menor. Cum
pre-nos, destarte, lançar mão de recursos ca
pazes de impedir o trabalho que lhe seja pre
judicial, quer ao desenvolvimento f'ISico, 
quer ao desenvolvimento intelectual, uma 
vez que ele receba conhecimentos mínimos 
que não devem ser obstados a ninguém. 

Face ao __ ex.posto, entendemos que apre
tenSão constante da Convenção n° 138 da 
Organização Internacional do Traballlo é in
con~titucional, motivo por que nos manifesta
mos pela rejeição do Projeto de Decreto Le
gislativo em referência. 

Sala das Comissões, 26 de marÇo de-r991. 
-Maurício Corrêa, Prc!.k.lcntc cm exercício 
- Jutahy Magalhães, Relator - Mansueto 
de Lavor Antônio Mariz Garibaldí Al
ves Filho:, Francisco Rollemberg _ Amir 
l..ando _Josapbat Marinho_ Ronaldo Ara
gão _ Odacir Soares _ ;êsperidião Amim 

Amazonino Mendes. 

PARECER N°25, DE 1991 

(Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

Sobre o Oficio "S" n° 29, de 1985 
(Ofício n°42'S5-P/MC, de 12de agos
to de 1985, na origem), "do Senhor 
Presidente do Supremo Tribtmal Fe
deral, encPJaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão proferido nos au
tos do Recurso Extraordinário n° 
103.àOS-O, do Estado de São PaUlo, 
o qual declarou a inconstitucionali
dade do n° 3 do parágrafo ün.ico __ do 
artigo 20 da Constituição daquele 
Estado". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 

O Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, com o Ofício 
em eptgrafe, comunica ao Senado Federal 
que aquela Egrégia Corte, em acórdão profe
rido no dia 5 de dezembro de 1984, conhe
ceu do Recurso Extraordinário n° 103.808-0, 
que teve como recorrente o Estado de São 
Paulo, declarando a inconstitucionalidade 
do n° 3 do parágrafo único do art. 20 da Cons
tituição daquele estado. 

O Expediente da Corte Suprema ajusta
se ao que estabelece o artigo 411 do Regi
mento Interno do Senado Federal, porquan
to vem acompanhado com o texto do disposi· 
tivo legal impugnado, do acórdão proferido 
e das notas taquigráficas da sessão em que 
ocorreu o julgamento. 

A Constituição Federal, no seu art. 52, 
item X, confere ao Senado Federal a' atribui
ção privativa de decretar a suspensão total 
ou parcial de leis julgadas inconstitucionais 
por decisão defiilitiva do Supremo Federal 
(res judicata ). 

Essa competência excepcional do Sena
do objetiva restabelecer a normalidade jurf-
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dica do País. escoimando do. contexto de leis 
aquelas que afrontam a Carta Magna. 

Foi o que ocorreu com a edição do dispaM 
sitivo que deu origem ao r-ecurso, conforme 
se extrai do venerando acórdão da Suprema 
Corte: 

"A Constituição do Estado de São 
Paulo, ao exigir lei complementar pa
ra as normas que estabelecem o regi
me jutídico do funcionalismo público, 
não apenas cerceia a competl!ncia e<
clusiva do Chefe do Poder Executivo 
para projeto de lei ordinária sobre es
sa matéria, mas lhe retira essa compe
tência, uma vez que não admite que, 
por lei ordinária, se legisle sobre tal 
regime. em frontal oposição ao que a 
Constituição Federal determina em 
seu art 57, que_é de observância obri
gatóiia pelos Estados-membros ex vi 
do art. 13, III." 

Com esses elementos; oferece[J'los aos 
nossos ilustres Pares o seguinte prOjeto de 
resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 17, OE 19~1 

Suspende, de acordo com a deci
são proferida pelo Supremo Tribu
nal Federal, em acórdão de 5 de de
zembro de 1984. a execução do n° 3 
da parágrafo llnico do art. 20 da 
COnstituição do Estado de São Pau
lo, por infringente do art. 52, item 
X, da Constituição Federal. 

Artigo único. Fica suspensa, de acordo 
com decisão proferida pelo Supremo Tribu
nal Federal, em acórdão de 5 de dezembro 
de 1984, a execução do n° 3 do parágrafo 
único do art. 20 da constituição do Estado 
de São Paulo, por infringente do art. 52, item 
:x::IX, da Constituição Federal. 

Sala das Comissões, 26 de março de 1991. 
- MaurfcioCorrêaPresidente em exercício -
Cid Sabóia de Carvalho, Relator- Garibal
di Alves Filho _Francisco Rollemberg _ 
Amir Lando Garlos Patroeínio Mansue
to de Lavor: Jutahy Magalhães-~ Am.azo
nino Mendes Odacir So;ares Ronaldo 
Aragão _Jos,a"Phat MarinhO~ .ÃntOnio Ma
riz _ Esperidião A.mim. 

pARECER N° 26, DE 1991 

(Da Comissão de Constituição, 
Justiça e Qdadania) 

Sobre o Ofício nsn n° 4, de 1986 
(0( n° 14186-P/MC, de 7 de abril 
de 1986, na origem), "do Senhor Pre
sidente do Supremo Tribunal Fede
ral, encaminhando ao Senado Fede
rai, cópias das notas taquigráficas e 
do acórdão proferido pelo Supre
mo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n° 103.434-3, 
o qual declarou a inconstitucionali
dade do inciso IX, do art. 60 da Lei 
Estadual n° 6.763, de 26-12-75, do 
Estado de Minas Geráis11

• 

Relator: Senador Ronaldo Aragão 
Para dã.I- cUmprimentO ao art. 52, item 

X, da Constituição Federal. o Senhor Presi
dente do Supremo Tiibunal Federal remete 
ao Senado Federal cópias taquigráficas da 
decisão daquela Colerida Corte, que decla
rou, em recurso extraordinário, a inconstitu
cionalidade do item IX, do_ art. 60, da Lei 
Estadual n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, do Estado de Minas Gerais. 

O preceito_ _que teve sua insubsistência 
afirmada pela Suprema Corte, é o seguinte: 

·~. 60. A incidência do imposto 
alcança as seguintes mutações patrimo
niais: 

IX- Sentença dedãratória de usu
capião." 

Contra a aplicação dess_e item, insurgiu
se um contribuinte, na Comarca de Belo Ho
rizonre, SOO a alegação de que ua sentença 
de usllcapião não transmite a propriedade 
ou direito real sobre imóvel, pois, tratando
se de aquísiçãO originária, desnatura o Cará~ 
ter de transferência". 

O recurso na primeira foi desprovido, 
confirmando o Tribunal de Justiça local a 
decisão agravada, resultando recurso extraor
dinário, com asSento nas letras 11a", "c" e "d11 

do permissivo constitucion-al pertinente, ale
gando que o acórdão ofendera os arts. 19 e 
21, I, da Constituição Federal, além de negar 
vigência aos arts. 35, 108, § 1°, 109 e 110 do 
C6digo Tributário Nacional. 

Argüída a relevância da questão federal, 
sustenta a recorrente ser inadmissível a inci· 
dência do imposto de transmissão de bens 
imóveís sobre aqueles adquiridos por usuca
pião. 

Apreciando o recurso; o Relator, Minis
tro .A.ldir Passarinho, depois de citar, exube
rantemente, a doutrina e a jurisprudência, 
conclui: 

'_'Assim, e com apoio na fundamen-
- _ta,_ção exposta no voto do Senhor Mi

JJ:istro Djaci Falcão que igualmente 
adoto, conheço do recurso e lhe dou 
provimento, para ex:onetar a recorren
te do pagamento do 11Imposto de Trans
missão de Bens Imóveis", no tocante 
ao imóvel que adqyiriu por usucapião, 

.. por ter como inconstitucional o dis
posto no art. 60, inciso IX, da Lei Es
tadual n° 6.763, de 25-12:.15, do Esta
do de Minas Gerais. 11 

A decisão foi unânime. 
_---Assim, diante do exposto, prolatada deci

são definitiva do Colendo Supremo Tribunal 
Federal, declarando inconstitucional o item 
IX do art. 60 da Lei Estadual de Minas Ge

rais n° 6.763, de 1975, em obediência ao im
perativo inscrito no item X do art. 52 da Cons
tituição Federal, adjetivado na alínea c do 
Regimento Interno do Senado Federal, apre
sentamos. o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 18, 
DE l991 

Suspende a execução do item 
lX do art. 60 da Lei Estadual n° 6.763, 
de 15 de dezembro de 1975. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo ánico. Nos termos do art. 51, X, 

da Constituição Federal, e ante a decisão de
finitiva do Supremo Tribunal Federal, na 
Sessão Plenária de 25 de marçc de 1986, nos 
autos do Recurso Extraordinário n° 103.434·3, 
é suspensa a execução do item IX do art. 
60 da Lei Estadual n° 6. 763, de 15 de dezem
bro de 1975, do Estado de Minas Gerais. 

Sala das Comissões, 26 de março de 1991. 
· -.:... Jutahy Magalhães, Presidente eventual -

Ronaldo Aragão, Relator- Josaphat Mari
nho Antonio Mariz AmJr Lando Bs
peridião Amim _ Garihaldi Alves Filho _ 
Francisco Rollemberg _ Car~os Patr_:ocínio 

Maurício Corrêa .Amazonino Mendes 
Mansueto de Lavõi- Odacir Soares. 

PARECER N" 27, DE 1991 
- (Da Comissão Diretora) 

Sobre as emendas apresentadas 
em Plenário à redaçáo final do Proje
to de Lei do Senado D0 164, de 
1989-Complementar. ·-

A Comissão Diretora ê favorável à Emen
da n° 3, de autoria do Senador :Maurício Cor
rêa, que dá nova reda_ção h emenda do proje
to, considerando prejudicada a de n° 4, por 
já ter sido atendida quando da apreciação 
das Emendas nos 1 e 2 da Comissão de Assun
tos Econôroícos. 

Em conseqüência, apresenta o novo tex
to, com a alteração recomendada. 

Saia de Reuniões da ComiSsão, 1° de 
abril de 1991. - Mauro Benevides, Presiden
te - Carlos De' Carli, Relator - Lucfdio 
Portella Meira Filho. 

ANEXO AO PARECERN" 27, DE 1991 

Regula a competência para insti
tuição do imposto sobre transmissão 
causa mortis e doação de quaisquer 
bens OU- direitos ~s_ co_n~ições pre
vistas no inciso IIII! do § 1° do art. 
155 da Constituição. 

O Congresso Nacional decre"ui:-
Art. 1° No caso em que o doador de 

bens móveis, títulos e créditos tiver domic:D.io 
ou residência no exterior, ou for impossível 
a identificação de seu domicílio no Pats, o im
Q()Sto sobre doação respectivo_ comp~tir_á ao 
estado onde o donatário for domiciliado. 

§ 1° Se fõrem·Vários os eitados onde o 
donatário tenha domicllio, o imposto cabe a 
todos eles, em partes iguais. 

§ 2° Se forem vários os donatários em re
lação ao mestno bem, título ou ~r~ito, com
pete o imposto aos· estados do domicllio de 
cada um, propbicional.mente 

§ 3° Se o donatário também tiver domicí
lio no exterior, cabe o imposto ao estado on
de for celebrado o contrato. 



1296 Terça-feira 2 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Abril de 199! 

Art. 2° Se o doador de ben~ imóveis tiver 
domic1lio ou residência no exterior, o impos
to sobre doação competirá: 

I - em se tratando de bens localizados 
no Brasil, ao _estado onde estivere_m situados; 

II - em se tratando de bens localizados 
no exterior, aplicam-se as normas do artigo 
anterior. 

Art. 3° No caso em que o transmitente 
da herança ou do legado possua bens no ex
terior, o imposto competirá ao estado onde 
se processar o inventário. -

Art. 4° Se o transmitente da herança ou 
do legado era domiciliado ou residente no 
e.:terior, a competência do imposto caberá: 

I - quanto aos bens imóveis, ao estado 
onde estiverem situados; 

II - quanto aos bens móveis, títulos e cré
ditos, ao estado onde se processar o inventário. 

ArL 5° No caso em que o inventário ou 
arrolatnento se processar no- exterior, o im
posto competirá: 

I - em se tratando de bens situados no 
Brasil, ao estado onde est,iverem localizados; 

II - em se tratando de bens situados no 
e>cterior, ao estado onde o herdeiro ou legaM 
tárío tenha domicílio, aplicando-se, se for o 
caso, as regras dos§§ 1° e~ do art. 1° desta lei. 

Art. 6° As hipóteses de tributação previsM 
tas nos arts. 1° e 5° desta_l.ei _sedo aplicadas, 
ressalvandoMse o disposto nos acordos interM 
nacionais sobre reciprocidade tributária ou 
bitributação- firmados pelo Brasil. 

Art 7° O dispostõ nesta -lei com relação 
aos estados aplicaMse também ao "Distrito FeM 
derai. 

Art. 8° Esta lei entra em vígor na data 
de sua publicação 

.Art 90 Revogam-se as disposições em conM 
trárlo. 

O SR PRESIDENTE (lv!eira Filho) -
O Expediente lido vai ~ publicação. 

_Sobx:e a mesa, comunicações que serão 
lidas pelo Sr. 1° Secre.tá_río_. . 

São lidas as seguiDteS: 

Excelentíssimo Senhor Pçes~d~te do Se~-. 
nado Federal 

Comunico a Vossa Excei~n,cia que a BanM 
cada do Pat:tido .Democrata Cristão no SenaM 
do Fei:ieral, para efeito do disposto no art. 
61 e seguiD.tes do Regimento Interno· desta 
Casa, passa· a integrar o Bloco _Parlamentar 
denominado M;ovímento Par)aJll,entar S_ocial 
LiberaL , . . 

Brasília, 2f. de março ~e 1991. -Senador_ 
.Am:azonino Mendes, Uder do PDC. 

Em adendo ao expediente encaminhado 
pelo Movimento Parlamentar ~ocialliberal, 
publicado _em 12 de dezembro de 1990, os 
abaixoassinados, integrantes da bancada do 
Partido Democrata Cristão - PDC, no SenaM 
do Federal, comunicam, através desta, que 
passarão a compor o referido movimento. 

Brasília, 22 de março de 199L -·Moisés 
Abrão Gerson Camata Amazonino 
Mendes:" - - -

O SR PRESIDENTE (lv!eira Filho) -
Os expedientes lidos vão ~ publicaÇão. 

Há oradores inscntos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Guilherme Palmeira, por cessão do nobre 
Senador Marco Maciel. 

O SR GUILHERME PALMEIRA 
(PFL - AL. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do oradoi'.)- Sr: PreSidente, Srs. 
Senadores, era minha idéia, minha intenção, 
marcar meu retorno ao Senado Federal com 
um disCursei áfialisartdo a situação económi
ca e política do nosso PaíS. Entretanto, força
do por circunst§ncias, dada a dificuldade por 
que passa o meu estado, especialmente o comM 
plexo cloroalcoolquímico de Alagoas, quin
ta-feira próxima passada encaminhei ao Pre
sidente d_a República, Dr. Fernando Collor 
de Mello, expediente que me foi encaminha
do pela direção da Salgema Indústrias Quí
micas S.A, mostrando a emergência e as difiM 
culdades pelas quais estão passando a Salge
ma, o Pólo Cioroquímico de Alagoas, enfim, 
a irid!Jstria química, de maneira gera~ do nos
so País. Fui forçado a antecipar um pronun
cia,g:tento específico sobre as dificuldades des-
se setor da indústria brasileira. · 

, Não poderia, conforme disse, deixar de 
encaminhar o expediente ao Presidente Fer
nando Collor _de MeJlo, e depois informar 
ao Senado Federal a posição de Sua ExcelênM 
cia, que se comprometeu de imediatamente 
enviar aos setores competentes aqueles plei
tos, a fim de' sereni atendidos, e se possa sal-· 
var aquilo que, para mim,- pa-ra Alagoas e 
para o Nordeste é de importância vítal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ reporto-· 
me, hoje, ao Pólo aoroalcoolquímico de_Ala
goas ,como testemunho e como preocupação. 
Testemunho porque, podendo in.screvêMlo_co
mo um dos marcos de meu governo em Ala
goas, é a demonstração viva de minha profunM 
çia preocupação com o· desenvolvimento de. 
meu estado e_ de mel,1 País. -Não vejo outra 
saída ao Brasil, senão a. saída_ pelQ desenvol
vimento: i~dtlstrias funcionando, pleno em.
prego, salário retribqtivo, mercado seamplianM 
do, riqueza sendo produzida e: ço-participaM 
da por to_da a população. , 

lnfelizmeD.te, tem sido elevad9_ o preço 
que estamos pagando na busca da estabilida
de ~nOmica: queda do produto interno bru
to, desemprego, encolhimento dos salários! 
Esperançoso.s,. rogqem.os a o~~ que o retor· 
no venha rápido. 

Preocupa-me, e_ -~J.Uito, essa· eonj~ntirra, 
que castiga principalmente ·as mais desvalidos .. 

No bojO dessa- preocupação máior com. 
a sorte do País, preocupa-me, também, o Pó
lo aoroalcaolqufrnico de Alagoas. Pode ele, 
apesar de sua alta significação ~ economia 
regional, ser mortalmente atingido por um 
congelamento de suas potencialidades, impen-, 
dindo-o de: alcançar plen~mente as. dimeq
sões para as quais foi planejado. , 

E isso ser4 um desa.stre aç Il!:e!J estado. , 
Durante_aí'l.os a economia alagoana este-, 

ve baseada na cana-de-açúcar em fl,lnção .d~. 
fatores excepcionais para o seu de:ser.wolvi-. 
menta na região. A partir da criaçãv do 
Proálcool, a ind6stria sucroalcooieira de Ala-

goas ganhou mais impulso colocando o esta
do em posição de destaque no cenário nacionaL 

Com a criação da Salgema Indústrias 
Químicas S.A, abriu..-se para Alagoas uma 
nova frente no imenso campo da ind6stria 
química através da produção da soda cáustiM 
ca e do cloro, ensejando com isso o aprovei
tamento industrial desses produtos, toman
do a cloroquím.ica uma ferramenta importan
te para o desenvolvimento industrial do esta
do. Foi a partir da expansão das atividades 
industriais da Salgema, que se obteve para 
Alagoas uma unidade de dicloroetano e ou
tra para a produção de eteno a partir do ál
cooL A ampla oferta de álcool, cloro, bagaM 
ço de cana, além da disponibilidade de ener
gia elétrica do sistema da Companhia Hidre
létrica do São Francisco (CHESF) por si só 
just~ficaram os estudos que deram origem ~ 
implantação -de in:D p6Io cloroquímico em 
Alagoas. 

Foi assim que, através do Decreto-Lei 
n° 87.103, de 19-4-82, da Presidência da Re
pública do Brasil, delimitado pelo Decreto 
Estadual n° 6.608, de 8-10-85 e aprovado no 
âmbito federal pqr p:t.~io da Portaria Intermi
nisterial n° 394, de 21-10-85, realizada em 
coiljuDto pelos Ministros do Interior, da In
dústria e do Comércio e do DesenvolvimenM 
to Urbano e Meio Ambiente, foi criado o 
Pólo Ooroquímico de Alagoas, que hoje re
presenta, além de expressiva vítória do po
v:o alagoano, a mais sólida conquista do esta
do qa busca do seu rápido desenvolvimento. 

HOje, o Pólo Cloro_qufmico de Alagoas, 
com suas quatro empresas; CINAL - Cia. 
Alagoas Industrial, que funciona como cen
trai de utilidades e tratamento de efluentes; 
CPC - Cia. Petroquímica de Camaçari fa bri
cante de PVC e MVC; Alclor Química de 
Al~go~s, fabroicante de epicloridrina e a pró
pria Salgema, como fornecedora de matérias
primas, é Um notável exemplo de convergên
cia entre a atívidade industrial e a oferta lo
cal de matérias-primas, estando no atual está
gio apto a produzir: 

. a)40% da produção nacional de soda cáus-
tica; 

b) 80% da produção de dicloroetano -
matéria-prima usada na fabricação do PVC 
de largo uso na construção civil, especialmen
te .em casas populares; 

c).100%~da produção nacional de epiclo
ridrina, matéria-prima para a produção de 
resinas epoxi, usadas _na fabricação de tintas 
e componentes. eletrônicos, além de outros 
produtos de menor t:!Cpressão em volume . 

Embora operando com menos da meta
de do número de __ empresas previsto para a 
sua total ocupação, o Pólo Qoroquímico de 
Alagoas atualmente. representa 15% da re
ceita. tributária do ICM.S estadual, 4.500 emM 
pregos direto& e :iml~retos e já se tornou em
brião de novas empresas prestadoras .de ser_
viços que, n·ascidas_ para atender às suas neM 
cessídades, acabaram por estender suas ativi
dades a toda comunidade_ da capital do estaM 
do, gerando novas receitas e novos empre
gos. Se levarmos _ero consideração que esses. 
números podem ser duplicados pela plena 
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ocupação das dez empresas previstas para o 
Pólo Ooroquímico de Alagoas, chegamos à 
conclusão que todos os esforços a serem en
vidados para o desenvolvimento do. c~mple
xo químico alagoano devem ser pnonzados 
para um rápido desenvolvimento do meu es
tado e da minha região. 

No entanto, sinto que o potencial de cres
cimento do Pólo Qoroquímico de Alagoas 
está s_eriamente ameaçado. Atualmente, as 
indústrias instaladas no pólo alagoano, pas
sam por toda a sorte de difiCuldades que. vão, 
desde as que colocam em risco a sobrevtvên-

cia da sua central de utilidades, pelo não
aproveitamento de toda a sua capacídade 
de produção (a Cinal está dimensionada pa
ra atender com lucratividade um mínimo de 
dez indústrias), até a falta de competitivida
de de preços existentes entre o álcool quími
co _e o eteno petroquímica, o que por si só 
acarreta um elevado custo na produção do 
eteno a partir do álcooL 

No que se refere ao retomo de investi
mentos, a atual situação do pólo alagoano 
reflete com clareza as dificuldades por _que 
passa o setor químico nacion-al e, em espe-
cial, o do meu estado. _ 

Os investimentos ali realizados e que nos 
iíltimos anos atingiram a casa dos US$ 600 
milhões estão seriamente ari:J.eaçados, Dão 
só devido ao crescimento íilsuficiente do 
mercado consumidor, como, pdncipalmente, 
pela queda dos preços dos produtos no mer
cado interno. Isto quer dizer que, permane
cendo a atual conjuntura, a rentabilidade 
dos investimentos efetuados no pólo alagoa
no coio-ca em risco a normalidade operacio
nal das empresas nele instaladas. 

Tal situação vem obrigando as indústrias 
locais a se voltarem para· o mercado exter
no que se apresenta em situação desfavorá
vel com preços de venda abaixo ·dos custos 
de produção. É o caso específico dos preços 
alcançados pelo PVC, pelo dicloroetano -e 
pela epicloridrina. Esta condição desfavorá
vel criou um déficit de US$ 20 milhões no 
resultado comercial das exportações desses 
produtos durante o último ano. Este quadro 
adverso levou a Alclor a paralisar suas opera
ções na produção de epicloridrina em abril 
do ano passado. Essa unidade industrial, iíni
ca na América Latina, capaz de fabricar 
12.000t/ano de epicloridrina, após rCd.UZir a 
sua produção no primeiro trimestre de 1990, 
paralisou por completo suas atividades indus
triais no pólo alagoano por não ter consegui
do superar as dificuldades encontradas no 
mercado interno. 

Diante deste quadro de crise, que colo
ca em risco a estabilidade económica e so
cial de Alagoas, fazem-se necessá_rias urgen
tes providências no sentido de serem _salva
guardados os interesses do estado, assrm co
mo preservada uma das importantes peças 
do modelo petroquímico naclonaL . 

Os recentes reajustes dos_preços públicos 
de 75,45%-l:iã.s tarifas de energia elêtrica e 
de 45% nos demais energéticos, acarretaram 
um significativo aumento nos custos de pro
dução do setor de soda cáustica, cloro e deri-

vades que se viu impedido de compensá-lo 
através do natural reajuste dos seus preços 
devido ao rec_ente congelamento imposto pe
las autoridades económicas. Esta situação 
atinge especialmente a Salgema .Indtís~as 
QuímiCas S.A, central de maténas-pnmas 
do Pólo Qoroqufmico de Alagoa~, que tem 
como insumós básicos para fabncação dos 
seus produtos, ~atament~ a energia elétri
ca e o álcool. _E necessána, portanto, uma 
rápida revisão dos preços do setor de cloro/ 
50da mercê da importância que este exerce 
na economia nacional e, em especial, na do 
meu estado. 

O incentivo à alcoolqufmica hoje existen
te foi criado pelo governo com a edição do 
De'creto n° 83.700, de 5-7-79, com o objeti
vo da substituição do uso de insumos impor
tados, o que levou diversas empresas a inves
tirem em projetes produtivos baseados no 
consumo do álcool. Vários decretos foram 
posteriormente emitidos, objetivando alterar 
a redação do seu art. 15, semproe estabele
cendo diferentes critériOs e bases de conces
são daquele incentivo. O Decreto n° 96.021, 
de 9-5-88, como o mais recente sobrea_maté
ria, estabelece uma retirada gradual do mcen
tivo ex:iS.tente, na conSid~raçáo de que, a par

tir de 1991, o Pólo de Camaçari viesse a su
prir as necessidades das empresas na obten
ção do eteno petroquímica. A retirada gra
dual do incentivo também ·se baseava na 
maior oferta de_eteno petroqufniii::o pela im
plantação de uma unidade de eteno a partir 
de gás natural Bahia/Ser~pe/Alagoas, ~n~or
me previsto no plano nacronal de petroqmmtca. 

O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. 
E'.x8 um aparte? 

O SR- GUlliERMB PALMEIRA -
Ouç'! co~ _px_:azer o libb:l·e colega. 

O Sr. Marco Maciel -~Sen8dor Guilher
me Palmeira, estou ouvirido com muita aten
ção o seu prohuri:cia"mento. V. Exa traz à Ca
sa um tema que dii respeito ao seu estado, 
mas que é a um s6 tempo também um tema 
de interesse do Nordeste e- porque não di
zer - do_ País. Recordo-me, quando V. Exa 
era Governador do Estado de Alagoas, das 
suas preo_cupações voltadas para o desenvol
vimento de_.um pólo clotoqui'mico no seu es
tado, que, mercê do apoio e de incentivos, 
ao finaLse consolidou, Hoje, é _uma alternati
va válida para o_desenvolvimento.do seu esta
do, da melho~ da condição de vida do seu 
povo e, de alguma forma, também contribu~ 
~a_ças <,1. uma tecnologia avançada, para fa
zer com que o Pafs também se afirme nesse 
campo ~uito importante o da química e, de 
mod9 _ ~special, (faquela mais moderna, até 
mesmo da química fina. Agora, V. Ex a traz· 
à Casa um preocupação que, a meu ver, afli
ge to4Q.s __ n~s, porque diz respeito à continui
dade de de~volvimento desse programa 
de crescimento industrial, que tem em Alago
as um niíéleo _muito importante. Eu espero 
_que o Governo Federal não fique indiferen
te a essa questão, e tenho certeza de que na
turalmente cuidará de adotar providências 

não somente através de uma política de pre
ços indispensáVel nesta ocasião, neste mo
mento, como adverte V. Ex8 , mas, também, 
para execução de _outras medidas que venham 
a fazer com que o Pólo Ooroquímico de Ala
goas não sofra solução de continuidade. O 
ideal é que esse pólo continue a expandir
se; aliás, V. Exn situa muito bem no seu dis
curso que esse pólo tem condições de cre~
cer, e crescer muito, inclusive com o aparecJ
mento das novas plantas industriais, o que 
demonstra a sua vitalidade econôm.ica. Sei 
também que a econ-omia internacional não 
vive uril momento de prosperidade. Fala~s~ 
até em recessão, que afeta países desenvolvi
dos como os Estados Unidos, e que de algu
ma forma afeta, e muito no mercado, preços 
de produtos que são exportados. Neste meu 
breve aparte, gostaria em primeiro lugar de 
apresentar a minha solidariedade a V. Bx11 

pelo tema que traz à Casa, e dizer que isso 
é.algo que não interessa apenas ao seu esta
do, mas também ao meu estado, Pemambu
co, e interessa a todo o Nordeste. Espero 
que as autoridades do Governo Federal, no
meadamente as autoridades do Ministério 
da Economia,- adoteni tempestivamcnte as 
providências que o caso exige. Creio que o 
esforço que foi feito ao longo de mais de 
uma década não pode ser, de uma hora pa
ra a outra, desperdiçado e que, cm que pe
sem as dificuldades conjunturais por que vi
ve o setor, nãç podem_os deixar_de ne~e acre_
ditar e, conseqüentemente, dar o apoio, o 
estímulo e o ipcentivo de que ele careçe, de 
que ele necessita. Por isso, que:o diz7r. a V. 
.J3x8 mais uma vez do meu apOio~ fehc1tá-lo 
pelo tema que traz hoje à Casa, q~e, aliás, 
marca, de alguma forma, o retomo de V. 
Exa a esta Casa. V. Ex11

, eleito em 1982, per
maneceu conosco um longo período, mas 
desta Casa se afastou, atendendo _à convoca
ção popular da capital do seu estado, Maceió, 
e agora para cá'i"'etorna, mais ~ma yez preo
cupado com o PaiS, mas também, de modo 
especial, preocupado com o Nordeste, o nos
so Nordeste, que tanto necessit~ .d~ ap~?io e 
da cooperação" do Governo Federal, para 
que possamos crescer de forma mais Justa. 
Enfim, não podemos pensar em crescnnen
to nacional, eni desenvolvimento do País, se 
não pensarmos também em políticas compen
satórias que faÇam com que o Nordeste cres~ 
ça e, se possível,. éresça a taxas· mais -altas 
do que o restan"te do País, sobretudo as .re-. 
giões mais din.ân?cas, para que J.;'OSs~os ter, 
como disse há poUco, um de_senvolvrmento 
mais justo, ou· seja, um desenvOivirriento 
mais harmônié'o; 1ntegrado de to'do' o espa
ço social e ecohômico do nosso País. ·portan
to, cumprimento V. Ex.': e faço votOs de que 
providências sejâm adequadamente adotadas 
para que esse eSforço que é feitO nO Nordes
te, apoiado numa base industrial moderna, 
não sofra solução de ·continuidade e possa; 
assim, continuar a gerar frutos extremamen
te importantes para· o desenvolvimento da 
região e, porque não dizer, do Pafs. 

O SR- GUILHERME PALMEIRA
Muito grato, Senador Marco Maciel. O de-



1298 Ter~a-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ao II) Abril de 1991 

poimento de V. Ex11 evidentemente ilustra o 
meu pronunciamento e corrobora as posi
ções pelas quais lutamos desde antes do tem
po em que fomos governadores, juntos, de 
Alagoas e Pernambuco. Foi uma luta árdua 
pelo Pólo Cloroqufmico, iniciado no Gover
no do Senador Divaldo Suruagy, em Alago
as, e que se_mpre contou com o apoio dC -Pá
nambuco e com o apoio das demais lideran
ças do Nordeste. Não tenho a menor dúvida 
de que só poderemos atingir um desenvolvi
mento pleno na hora em que pudermos ex
plorar as potencialidades de cada estado, in
dustrializando essas potencialidades;_ e o Pó
lo Qoroqufmico é resultado dissç, e_hoje sç 
vê ameaçado. 

Eu, no fnicioo do meu pronunciamento, 
dizia que encaminhei ao Pr_esidente da Repú
blica, o Senhor Fernando Collor de Mcllo, 
os pleitos dessas indóstriais e do pólo, para 
terem condição de estabilidade. Sua Excelên
cia se comprometeu a tomar providências rá
pidas. Mas, como nós estamos tamb6m nu
ma mudança de ministério, ao qlial está afe
to esse setor, creio que na próxima semana 
-acreditando como eu acredito nos propósi
tos do Presidente Fernando Collor de Mel
lo- teremos soluções adequadas para voltar
mos a contar com o Pólo Cloroquítnico co
mo uma solução real para os inte_resse.s de 
Alagoas e do Nordeste. 

O Sr. Marco Macíel - Permite-me, no
bre Senador Guilherme Palmeira, mais essa 
intervenção? 

O SR GUILHERME PALMEIRA
Como muito prazer ouço V. & 8 

O Sr. Marco Maciel- Eu gostaria delem
brar que o novo Ministro da lnfra-Estrutu~ 
ra é oriundo de uma área da PetrÕbrás qtie 
tem uma ligação muito grande com o desen
volvimento cloroquímico do seu estado, e 
certamente é alguém que jã conhece a pro
blemática e, cOnse_qüentement~ será sensível 
a essa questão. De mais a niais; como V. & 8 

já citou mUito bem, o Presidente da Repúbli
ca Feniin'do Collor de Mello é de família 
do seu estadQ, governou o estado que V. :&n 
representa nesta Casa, e cOnhece em profun
didade essa questão; daí por que eu não te
nho d11vida em afirmar que essa é uma ques
tão que vai merecer um tratamento privile
giado por parte do Goveino Federal, aten
dendo assim' um reclamo CJ.ué não é apenas 
seu, não é apenas do seu estado, eu tenho 
certeza dissO, mas é um rec;laffio de todo o 
Nordeste que, como lembrou V. Ex11

, deseja 
realizar a sua vocação industrial e o fará, 
permi~indo que cada estado exercite adequa
damente a exploração dos seus recursos, de 
modo especial seus recursos minerais. 

O SR GU!l.HERME PALMEIRA -
MuitO obrigado, mais uma vez, Senador Mar
co Maciel. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, atualmente, 
observa-se um atraso no projeto de __ amplia
ção da produção de eteno no Pólo de Cama
çari; ora· previsto para somente ocorrer em 
meados de 1992, o que comprom~te a pri~ 

meir.:1 premissa do _fator gerador da retirada 
gradual do incenthtQ, Por outro ladÇ>L_!lãO 
há, ainda, definição do infcio de implantação 
da unidade de eteno de gás, trazendo, em 
conseqüencia, uma oferta de eteno petroquf
mico aquém do que_é necessário para consu
mo das indústrias localizadas no pólo de Ala
goaS, ã -despeito da construção de um eteno
duto estar em vias- -de conclusão. Acrescen
te-se ao fato a exist~ncia de novo projeto 
de MVCJPVC a ser brevemente implantado 
no Pólo de Alagoas, agravando o balanço ofer
ta x demanda de eteno petroquímica no Pa
is. Como conseqüência, necessário será anter
se a- produção de cteno a partir do álcool 
na -plii1lã da Salgema, para complementar a 
demanda local. 

Para que o custo do álcool viabilize a pro
dução complementar de eteno alcoolquími
co, de_for.o::Ja_ÇQ_wpetiliva com o eteno petro
química a ser parcialmente recebido do Pó
lo de Camaçarl, via etenoduto, requer-se a 
extensão do incentivo previsto no Decreto 
n° 83.700, por algum perfodo a mais. 

O -Sr. Rlly Bacelar- Permite-me V. Ex.3 

um aparte? 

O SR GUILHERME PALMEIRA -
Com muita honra, ouço o aparte do nobre 
S~nªdor Roy ~acelar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Eminente Senador 
Guilherme Palmeira, V. Ex11 retorna a esta 
Casa e o faz pronunciando n_esta tarde um 
substancioso discurso. sobre a problemática 
do Pólo Çloroquímico_ de Alagoas r; por que 
não dizer, também, do problema petroquími
co do Nordeste brasileiro. Alagoas, Bahia e 
Pernambuco, nesses estados é que está situa
da parte substancial do complexo quim.ico e 
petroquímica do _ _Brasil. V. Ex11 fala e abor
da que há_ uma crise muito grande no_ Pólo 
Cloroqufmico _ct.e Alag(_)as,_ proveniente da 
queda de preço interno dos produtos~ E diz 
também que o quadro é crítico. A crise é gran
de em Alagoas e, evidentemente, no Nordes
te. A situação da Bahia, em razão do comple
xo pctroquimíco, não difere da de Alagoas, 
de Pernambuco, do nordeste, e do Brasil 
m6.no. máS V. & 11 há de convir que isso é 
conseqüência da política do atual Governo 
que, através do Plano Collor I, criou uma sé
rie de expectativas no Brasil. Mas esse proje
to não deu certo. Em 31-de j3neiro, SUrge o 
Plano Collor II, o inverso dO Plano Collor I. 
Nesse plano, através de algumas portarias, 
Sua Excelência o Presidente da República, 
por intermédio do Ministério da Economia, 
alinha os preços de alguns derivados e de al
gumas tarifas públicas; aumentou a nafta pe
troquímica, corria V. Ex8 citou, em 60%; óleo 
combustível, em 50%; gás natural, em 30%; 

·energia elétríca,- em 75%. Para compensar, 
através de outra Portaria, a de n° 59 - ou 

• através do Ministério da Economia - Sua 
Excelência alinha também, ou dá um substan~ 
cial aumento, 43% nos preços dos produtos 
petroquímicos básicos. Entretanto, os produ
tos provenientes da segunda e terceira gera
ções das indóstrías petroquímicas não- tiveram 
aumento. Daí essa defasagem brutal que exis-

te hoje no mercedo ba;i'.no, no mercado ala
goano, no mercado brasileiro. Acredito que 
V. &a, sendo de Alagoas e também um dos 
porta-vozes da política do Presidente Fernan
do Cotlor de Mello, poderá resolver isso de 
imediato. Basta qüe Sua Excelência permita 
um realinhamento de preços dos produtos 
petroquímicos de segunda e terceira gera
ções. Se Sua Excelência assim o frzer, não 
tenho dóvida alguma de que essa crise, esse 
quadro 'critico que assola todo o Nordeste 
brasileiro será resolvido. Daí eu parabenizar 
V. Ex3 por esse substancial discurso que pro
nuncia nesta tarde, nesta Casa, crente de 
gue V. Ex8 irá apelar para o Senhor Presi
dente, como já fez antes deste seu pronuncia
mento. E Sua Excelência não irá fazer outra 
encenação, como muitas que tem feito, s: des
sa vez irá resolver o problema dos produtos 
químicos, petroquimicos, cloroquímicos, por
que é uma solução para o Nordeste brasilei
ro e, evidentemente, para o BrasiL Agrade
ço a V. Exa pela oportunidade de aparteá-lo. 

O SR GUILHERME PALMEIRA
Muito obrigado, Senador Ruy Bacelar, pelo 
seu aparte, pela sua contribuição ao meu pro
nunciamento. Evidentemente, pouco roais 
adiante CU: tocarei _nos, problemas e nas rei
vindicações que foram levadas a Sua Excelên
cia Senhor Presidente da República Com 
relação a sua política econômica eu preten
_cto, em breve, fazer um pronunciamento me 
posicionando a respeito. Pertenço a um par-

tido que dá sustentação política, apoio políti
co ao Presidente Fernando Collor de Mello, 
mas_ isso não quer dizer que não possamos 
divergir ou critiCa:t p·ara contnôuir para que 
sefa aprimorada a sua política econômica. 
Eu não tenho dúvida quanto às boas inten
ções e ao desejcf-do Presidente Fernando 
Cõllor de encontrar soluçõe~ para o nosso 
País. Daí eu ratifica-r o- apoio que meu parti
do me concede, mas também me deixando 
bem à vontade para lutar pelo que achamOs 
certo e reivindicar o mais correto e que pre
cisa ser aprimorado. Na verdade, por mais 
bem-intencionado que ~jam o Presidente e 
sua equipe, eles não podem se-r perfeitos, e 
é natural que não_ o sejam, mas espei'al:iioS 
que pelo menos Se aProximem dos anseios 
e dos desejos dos brasileiros, principalmen
te dos nordestinos. 

Estudo ·TéciCd mostra que o pi-eçô do ál
cool necessitaria ser ga-raritido à indú.stria 
alcoolquímica numa relação paritária- COm a 
nafta da ordem de 134% ou paritária com o 
eteno petroquímica em torno de 37%. na hi
pótese de permanecer existindo a contribui
çã_o·ao IAA a nível de So/o. T~ndo convicção 
que as_ autoridades do MiniS:tério da Infra
Estrutura Cstão atentas para aS difiCuld~des 
aqui relatadas, sugerimOs que o incentivo à 
alcoolquímica deva Ser mantido nas seguin
tes bases: , 

A) até julho de 1992, nos nfveis estabele
_cidos parã 1991, pelo Decreto n° 96.021 (pa
ridade com 180% dQ preço da nafta); 

B) a partir de julho de 1992 e até a impl.:m
tação da unidade de e1eno ç!t; gá~ nl1ma rela-
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ção paritiiria de 40% com o eteno pet:oquí
mico, o q1Je e:;tabelcccria a comp~titiv!dade 
do uso do álcoCl; na fabrica-ção do eteno que 
nãv poderia ser totalmente suprido por Ca
maçari. 

Deve-se registrar que o Decreto n° 83.700 
estabeleceu, originalmente, aquela paridade 
em 35% do preço do eteno petroqufmico, 
alterada posteriorente para 100% do preço 
da nafta petroquímica. 

A taxa de contribuição ao IAA, criada 
pelo Decreto-Lei N° 608/67 e fixada em 5% 
pelo voto 685/81 do CMN visou a custear a 
intervenção da União, através do IAA. na 
economia canavieira nacional, conforme pre
visto no art. 157, § 9°, da Constituição Fede
ral de 25 de janeiro de f%7. 

A extinção do IAA e a recente inclusão 
no preço do álcool do incentivo de equaliza
ção de custeio agrícola indica determinar a 
inoportunidade da manutenção de cobrança 
da referida contribuição. Isso nos leva a soli
citar das autoridades do Ministério da Econo
mia e Conselho Monetário Nacional a revi
são urge,nte desta contribuição aparentemen
te indevida e certamente contrária aos inte
resses da minha região e do meu estado. 

O Estado de Alagoas, privilegiado por 
um leque de recursos naturais, suficientes 
para deflagar, definitivai:nente, o se'u desen
volvimento econOmicO, consolida sua indlís
tria química, como fator preponderante, nu
ma fase decisiva para colocar-se no mesmo 
nfvel das demais Unidades da Federação. 

Estes recursos naturais, aliados à implan
tação de uma infra-estrutura com imensas 
possibilidades de expansão, transforma o es
tado em pólo de atenção dos investidores, 
que são beneficiados ainda por fatores loca
cionais extremamente favoráveis. 

O Pólo _OoroqufnifCo de AlagoaS, por sua 
concepção, pelas indústrias já instaladas e 
os novos projetas, desfruta de vantagens sem 
precedentes em relação a outros pólos do 
Pafs, ou seja, está _completamente consolida
do ~ disposição dos investidores. 

Como·princípais vantagens, o pólo de ala
goano oferece incentivos fiscais federai. esta
dual e municipal; redução do ICMS para rein
vestimentos; isenção do Imposto de Renda 
por dez anos; baixo investimento por proje
to em comparação com outros pólos do Pa
ís, devido à disponibilidade e-_-proximidade 
das fontes de matérias-primas como álcool, 
gás natural, cloro, eteno, dicloroetano, soda 
cáustica, hidrogênio e ácido clorídrico. O Pó
lo Qoroqui'mico de A1agoas oferece ainda 
excelentes condições portuárias, com os Por
tos de Jaraguá e da Salgema. 

O Sr. Ney Maranhão -V. &a me conce
de um aparte, nobre Senador Guilherme Pal
meira? 

SR GUILHERME PALMEIRA-Com 
muita honra, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Seriador Guilher~ 
me Palmeira, V. & 8 está trazendo hoje 1:1. 

Casa um assunto de vital importância não 
só para o Estado de Alagoas, mas ·para to-

do o Nordeste. Esse Pólo Cloroquímico de 
.Alagoas, conforme as palavras de V. Ex3

, 

nesse pronunciamento, engloba uma série 
de interesses da região. Tenho certeza abso
luta, Senador GilifE.e:rme Palmeira, que o" 
nosso Presidente da República, o Governo 
Federal, vai olhar com muito carinho para 
essa área de vital iiriportãncia para o desen
volvimento do Nordeste; por coincidência, 
Estado de V. Exa e do_ Presiden_te. Quero 
dar um exemplo do interesse do Governo 
F6deral para com o Nordeste: ao público. 
aos-governos estaduais, ao povo do Nordes
te, em geral, não estão chegando as informa
ções sobre ~lgl!mas d~_sas medidas que têm 
sido tomadas e não têm sidO- explicadas, ex
ploradas devidamente. Dou agora um exem
plo relacionado ao Ministério da Tecnologia. 
Hoje, o Governo Federal tem informações 
quanto ao periodo de chuvas, e pode prever 
o que vai acontecer no Nordeste para que, 
naquela região, não só o agricultor, como o 
produtor, possam plantar, possam colher de 
acordo co.rii dados obtidos através da alta tec
nolOgia. Isso foi feito. Aini:f2 há pouco, rece
bi informaÇões e dados estatísticos do Minís
tério da Tecnologia sobre eSse assunto no 
Notaeste. Portanto, parabenizo V. E:x3 quan
do alerta O Govderno para a impor"tânda fun
damental dessa indústria que engloba o inte
reSse -Completo de toda a Re"gião Nordesti
na. Solidarizo~me com V. Ex 11 e parabenizo-o 
por seu -ponto- de vista. 

O SR GUILHERME PALMEIRA -
Muito obrigado, Senador N~ M?-ranhão. É 
mais uma caontribuição ao meu pronuncia
mento que~ comó bem esclareci, não está so
mente visando o interesse do Estado de Ala
goas, m.ãs de toda a Regi?o Nordestina. Re
pito que os governos deVem investir nas po
tencialidades que se _oferecem em cada re
gião, pois não serão" indústrias 'aitificiais, con
duzidas para intei-esseS que fogem aos empe
nhos regionais que: póderão levar benefício 
à ·região. · · - · · -

Cabe, portanto, aos Governos Estadual 
e Federal a grande responsabilidade de con
solidar definitivamente o Pólo Cloroqultnico 
de Alagoas, reconhecendo uma realidade 
que_ aguarda das autoridades medidas de 
apoio efetivo e ConStante inCé:ntiVo a novos 
investimentos. 

-ConfiO, Sr. Presidente, .Srs.' Senadores, 
que soluções haverão- de chegar, para que a 
nossa região e o nossa Estado de Alagoas 
possam retomar o seu processo de desenvol
vimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(M:Uito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Meira. Filho, Suplente de Se
cretário, deixa a Cadeira da presidência. que 
é ocupada pelo Sr. Ma.u:ro Benevides, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao nõbre Senador 
Meira Filho, para uma breve comunicação. 
Nos termos regimentais, S. Exa dispõe de cin
co minutos. 

O SR MEIRA FiLHO (PFL- DF. Pa
ra uma breve comunicação. Sem revisã_o_ do 
orador.) - Sr. Presiderite; Srs.. Senado~~ 
eu devo dizer que vou preencher um espa~ 
ço, e espero fazê-to com um bom conteúdo, 
em dois minutos. 

Tenho acompanhado Com o mais vivo in
teresse essa história terrível da existência 
de uma verdadeira máfia na Preyidência So
cial, que a mim, como brasileiro e como cicia~ 
dão, muito me preocupa. 

E qual o brasileiro que ao ler as notícias, 
ao ouvir o rádio e ao ver a televisão não es
teja hoje espantado e até indignado com es
sa história? 

O Presidente Collor está muito certo ao 
exigir que tudo seja devidamente Csclareci
do até quarta-feira desta semana. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estive no 
Nordeste por toda a Semana Santa e testemu
nhei que o povo de lá comunga da mesma 
perplexidade que está havendo hoje em to
da a Nação brasileira: indignação, porém com 
um misto de desc_onfiança e desesperança 
de que os verdadeiros culpados sejam aponta
dos ~ execração pública e colocados na ca
deia. Isto porque já houve casos escabrosos, 
nesta mesma Previdência no _setor da saúde, 
envolvendo hospitais püblicos e particulares 
de cujas investigações e punições até hoje 
não se tem notícias concretas a respeito. O 
que se sabe mesmo é que tudo ficou na impu
nidade. 

Agora o Presidente da República, indigna
do como todos nós, está exigindo dos seus 
auxiliares imediatos e da Polícia FederiJ.I que 
desta vez tudo seja devidamente apurado e 
os culpados punidos.. 

De miriha par~e q~er<?_ ~onsignar nesta 
oportunidade, e pedir que conste dos Anais 
desta Casa, o meu irrestrito apoio ao Presi
dente Collor na sua firme determinação _de 
que os culpados das fraudes na Previdência 
sejam levados aos tribunais e daí para a cadeia. 

Não é mais possíVel e ninguém aguenta 
mais que a impunidade continue gçrando a 
desconfiança e a desesperança em nosso-povo. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Exa um aparte? 

O SR. MEIRA FilHO - Pois, nãO, no~ 
bre Senador. Com muito prazer. 

O Sr. Ney ,M~r~nh5o -:- SeJ;J~d:or. M~ira 
Filho, quero me ~olidarizar com V. Exa, quan
do traz a esta tribuna assut;1to_que está cha
mando a atf:nção de todo o País, pois sabe
mos que ess~ problema vem_ 4e longa data 
V. Exa sabe que essa máfia da Previdência 
é tão forte que, em governo anterior, uma. 
dessas pessoas envolvidas caiu uma besteira 
de 'fbater com a língua nos dentes" e a ma.n~ 
daram para a "cidade dos pés juntos". Muitas 
pessoas que estão dentro da Previdência e 
que conhecem os seus problemas tiveram 

-medo de continuar a dar íriformação noS go
vernos passados. Mas acredito firmemente 
que a situação ·agora rrfudou e que a opinião 
pública não perde por esperar; este Gover
no se comprometeu cooi o pOvo- brasileiro 
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de ir a fundo não só no combate à corrupcão 
mas a qualquer outro tipo de envolvimento 
que prejudicasse o povo brasíleiro. Vamos 
ter muita novidade, V. Ex:" pode ficar certo, 
assim como a opinião pública, e a Oposição 
que nos ouve atentamente neste instante. O 
Presidente da República até quarta-Ceita te
rá um quadro mais ou menos esclarecido 
dos fatos como se estão passando. V. & 11 aca
ba de fata_t da Tribuna, alertando para esse 
escândalo da Previdência Social e tenho cer
teza, Senador Meira Filho, que V. Ex8 co
munga comigo, pois o Presidente Collor irá 
investigar a fundo e os culpados terão a pu
nição dos seus crimes na cadeia. Era o que 
tinha a dizer. 

O SR. MEIRA FILHO _Muito obriga
do pelo aparte, Senador Ney Maranhão. 

Mas para terminar, Sr. Presidente, que
ro ainda nesse ensejo, enaltecer o grande tra
balho da imprensa na publicidade de tudo 
que diz respeito aos estarreced_ores aconteci
mentos na Previdência Social c destacar, tam
bém. a sua incansável e incessante busca da 
apuração da verdade. -

E por esse mesmo caminho o Senado Fe
deral há de seguir, <::<igindo também que tu
do seja esclarecido. 

Era que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) --Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ronaldo Aragão. 

O SR RONALDO ARAGÃO (PMDB 
- RO. Pronuncia o seguinte dfsCurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, as agressões ao 
meio ambiente são numa constante no mun
do de hoje. A lastimável degradaçãq_ ambien
tal provocada pela indiscriminada utilização 
dos recursos natgra_is, pelas diversas formas 
de poluição, pela política desenvolvimentis
ta implantada a todo custo, pela acelerada 
explosão demográfica, pela miséria que-gras
sa na maior parte dos países em desenvolvi
mento e por tantos outros fatores tem feito 
com que um dos temascruciais, um dos assun
tos mais debatidos em todos os países, ricos 
ou pobres, seja a ecologia. 

A ecologia teve o m6rito de despertar a 
humanidade para a conservação ambiental, 
alertando para a necessidade de se respeita
rem os limites da biosfera para não compro
meter a qualidade de vida das futuras gerações. 

Emergiram como importantes questõeS 
políticas internacionais, neSses íiltimos anos, 
as chuvas ácidas que, sem respeitar frontei
ras, lesam populações inteiras_ e impedem a 
vida de milhaics de espécies; as transforma
ções químicas, que danificam, corroem o acerM 
vo cultural de valor incalculável acumulado 
pelo homem ao longo de séculos; as modifica
ções climáticas decorrentes da destruição 
da camada de ozônio e do e(eito estufa. 

Assim, a discussão ecológica que se tra: 
va, em diversos_ países, coloca ,em pauta o 
próprio conceito de desenvolvimento, levan
tando o problema da responsabilidade de ca
da nação diante da ameaça de-dcsast:ce ecoló
gico que pesa sobre o planeta Terra. 

Dentro dess.:> perspectwa, procuraremos 
abordar o tema básico de nossa intervenção: 
A Ecologia no Brasil, trataÍldo em· pafticular 
da Região Amazónica, que, sem sombra de 
d>Jvida, ocupa o centro de uma explosiva po
ICmica, sobretudo em nível internacional. 

Em primeiro lugar, gostaríamos'de dizer 
que a preocupação de proteger o meio am
biente em nos:so País é muito antiga, e o ins
trumentaljurfdico brasileiro aplicável~ defe
sa ambiental é um dos roais modernos do 
mundo. 

Emjaneiro de 1912, a Lei n° 2594, que 
fixava "a despesa geral da RepúbHca dos Es
tados Unidos do Brasil", já previa, em seu 
art. 73, § 26 , "o-emprego de substâncias vene- _ 
nosai e explosivas e o escoamento de resí
duos _das fábricas nos rios. 

Posteriormente, a partir da década de 
30, vieram o Código de Águas, o Código de 
Fauna, o Código de Pesca, o Código de Mi
nas, o Código Florestal e inúmeras outras 
medidas de proteção aos recursos naturais 
do País. 

Em agosto de 1981, a Lei n° 6.938 dispôs 
sobre a Política Nacional do Meio Ambien
te, criou o Conselho Nacional do Meio Am
biente e instituiu o Cadastro Técnico Fede
ral de AtiVidades e InsriUmeriios d~ Defesa 
Ambiental. Foi uma verdadeira revolução 
no prcseJVacioni!>mo, pois o meio ambiente 
passou a ser conSiderado "um patrimônio píi
blico a ser necessariamente assegurado e pro-
tegido". -· _ 

Em julho de 1985, a Lei n° 7.347 discipliw 
nau c permitiu a ação ciVil de responsabilida
de por danos causados ao meio ambiente, 
ao-ccursiiiriídor, a bens e direitos de valor ar
tístico, estético, turístico e paisagístico. 

Em outubro de 1988,- foi promulgada a 
atual Constituição, que dedica todo o Capítu
lo VI às questões "Do Meio Ambiente'', -esta

belecendo que ''Todos têm direito ao meio 
ambiente eColog"icainente- eqUilibrado, bem 
de uso comum' do povo e cssericial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pú
blico e ~ coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras ge
rações." 

A Carta Magna brasileira estabelece; ain
da, a proteção da fauna e da flora, e decla
ra que "A Floresta Amazônica brasileira, a 
Mata Atlântica, ,a Serra_ do. Mar, o Pantanal 
Matogrossense c:: a Zona Co~tei,ra :;ão patri-
mónio nacio_na_l". - , . 

No CapítUlo VIII ''Dos Índios", reconhe
ce aos índíos bra~ileiros- 65% doSe quais se 
encontram na Amazónia - os direitos sobre 
as terras que Ocupam, tanto para habitação 
quanto para atividades produtivas, assim co
mo sobre as imprescindíveis ~ preseiVação 
dos recursos aínbientais necessários ao seu 
bem-estar. -

· EID abii1 de 1989, foi regulamentada a 
exploração de recurSoS iiíihéfais, estabelecen~ 
do que, ao ser apresentado o Estudo de Im
pacto Ambiental (ElA) e o Relatório de ImM 
pai:: to- Ambiental (RIMA), estes deverão ser 
acompanhados de um plano de recuperação 
da área degradada. 

Para proteger o meio ambiente, o Brasil 
possui, hoje, 350 i.mídades de conseiVação fe
derais e estaduais, contados os p-arques, as 
reservas e as _estações ecológicas. São cerca 
de 300 mil quilómetros quadrados, quase 
5% do território nacional, protegidos por de
cretos que remontam a 19371 data da criação 
do_ Parque Nacional de Itatiaia, no Estado_ 
do Rio de Janeiro. 

As citações que acabamos de fazer de
monstra. que não faltam normas constitucio~ 
nais e legais p<ira a proteção do meio ainblen
te no Brasil. O grande problema é que as 
leis nem sempre são cumpridas, e a dificulda
de maior é tirá-las do opapel. 

O Brasil vem rdormulan_do, aperfeiçoan
do sua política ambiental para atender os re
clamos da sociedade nacional e respaldar a 
postura soberana adotada pelo Governo no 
trato das questões relativas ao meio ambien
te perante as outras nações e os organismos 
internacionais, sempre tendo em vista o impe
rativo do aproveitamento dos seus recursos 
naturais para assegurar o seu tão necessário 
desenvolvimento._ 

Nesses últimos anos, o Brasil se transfor
mou em alvo de fortes pressões conservacio
nistas e foi colocado na lista negra dos gover
nos e populações do mundo industrializado 
e das instituições multilaterais colbd o BID, 
o FMJ e o Banco Mudial. 

Isso se deve ao fato de o País possuir par
cela considerável das matas tropicais ainda 
existentes no mundo - cerca de 300 milhões 
de hectares- e não poder prescindir de ocuw 
par e explorar uma rica e imensa área de seu 
territóljo. _ 

A Amazónia brasileira, por sua extensão, 
por suas peculiaridades ecológicas, tem des
pertado particulannente o interesse dos mo
vimentos conservacionistas c as denúncias 
que têm sido feitas no exterior cÇ)rUra o Bra
sil a respeito dessa região têm-nos causado 
graves prejuízos por serem e;:.::trcmamcnte 
exageradas. 

Não se pode negar que essa região selva
gem, singu:arfssima, única no planeta, tem 
sido submetida a abusos ecológicos, mas não 
está em chamas nem ~ beira do desastre, co
mo tem sido alardeado pela imprensa. 

O Governo brasileiro vem tomando medi
das para conter o processo de degradação 
ambiental que vinha ocorrendo na Amazô
nia. EliminOu todos os incentívos-mórfetários 
destinados a atrair investimentos agroindus
triais para a bacia do Amazonas, rica ein re:.. 
cursos naturais, e introduziu controles fiscais 
mais rigorosos para as companhias que já 
estão na região. 

Dados precisos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE, baseados em 
imagens do satélite americano Landsat, indi
cam que o desmatamento na Amazônia, de 
agosto de 1989 a agõsto- de 1990, diminuiu 
Zl% em relação ao ano anterior e foi 36% 
menor que o desmatamento médio verifica
do na última década, entre 1978 e 1988.- Indi
cam também_que 90_% do ecosª'istema daque-_ 
la imensa região ainda se mantêm intocados, 
já que a área total de mata alterada pelo ho-
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mero na Am~zônia Legal brasileira é de 
415.251 quilómetros quadrad_os. 

Os estados que apresentam índices mais 
expressivos de desmatamento são ~aranhã~, 
Tocantins e Mato Grosso, nos quats, é prec1~ 
soque se diga, a cobertura vegetal, em gran
de parte não 6 de natureza florestal 

Ning~ém pode desconhecer a importân
cia da Amazônia para o Brasil. Se para o 
mundo ela é um santuário ecológico, para o 
nosso País ela é principalmente um depósi
to incalculável de riquezas. 

Embora não existam dados oficiaís conso
lidados, o geólogo Edi:son Suszinski, ex-dire
tor da Companhia de Pesquisas e Recursos 
Minerais, estima que a região ~az~ni~ te
nha debab::o de seu solo um patnmômo mme
ral real conhecido superior a US$ 2,5 trilhõcs, 
e sua exploração faria com que o Brasil safs~ 
se da terrível situação em que hoje se encontra. 

Quase 90% dos solos da Amazônía são 
impróprios para o plantio. A área de solos 
ricos- as várzeas - que ocupa apenas 11,72% 
da extensão da Amazônia:, tem, no entanto, 
cinqiien:a milhões de hectares, equivalen~es 
a toda a área dedicada ~ lavoura no Brasrl. 

Segundo a pesquisadora Clara Pandolfo, 
Diretora Geral do Departamento de Recur
sos Naturais da SUDAIVI -Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia- "na raiz 
do problema ambiental da Amazônia estão 
o crescimento demográfico acelerado e a ex
trema pobreza das comunidades rurais". 

Atualmente, a Amazônia Legal tem cer~ 
ca de 17 milhões de habitantes, em sua maio
ria migrantes vindos de outros póntos do Pa~ 
ís em busca de terras para cultivar, em bus
ca da oportunidade de conseguir uma vida 
melhor. 

Dados divulgados pela Organização das 
Nações Unidas e pelo Banco Mundial indi
cam que_ um grande nómero dos sessenta 
milhões de brasileiros que vivem na miséria 
absoluta encontra-se na Amazônia. Esse é 
um fato bastante significativo para a compre
ensão dos problemas ambientais da região, 
especialmente quando levamos em conta o 
relatório Bruntland - ''Nosso Futuro Co
mum", que fundamenta a convocação da II 
Conferência das Nações -Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, extremamen
te claro ao afirmar que "a miséria absoluta 
é incompatível com qualquer tipo de preser
vação ambiental". Dessa forma, a degradação 
do meio ambiente vincula--se, diretamente, 
às condições económicas e sociajs do País~ 
A fome e a miséria são, na Verdade, _um pro
blema ecológico 

O próprio Banco l nteramericano de De
senvolvimento - BIRD, um dos organismos 
internacionais mais empenhados-na conces
são de recursos aos países em desenvolvimen
to, reconheceu ter adotado, alé 1989, uma 
política equivocada de financiamentos em re
lação ao Brasil. A partir de 1990, passou -:a
canalizar verbas para a recuperação ambien
tal, pois constatou qe os erros tradicional
mente cometidos pelo País contra_ a ecologia 
foram significativamente agravados durante 
o longo e difícil período de recessão econô-

mica que fez com que projetns de desenvol
vimento já implantados ou em implantação 
descuidassem do_aspecto ambiental. 

Na verdade, o maior causador de destrui
ção é _o atraso: Seria mais moderno, mais re
volucionário admitirmos que o progresso e 
a produção de riqueza causam muito menos 
danos ao meio ambiente do que o atraso tec
nológfco e-ã- miSéi'1a. 

O jornalista americano Mkhael Parfit, 
em reportagem publicada em novembro de 
1989, afirmou- q-ue "se o Brasil não receber 
apoio financeiro para resolver Os seus proble
mas, o desmatamcnto continuará porque a 
pobreza extrema dos habitantes da região 
Amazónica os leva a ter que de_rrub_ar árvo
res para s-obreviver". 

O Brasil não é um caso isolado dentro 
da problemática de preservação ambientaL 

O recente estudo ''Nossa Própria Agen
da", elaborado peta- Corníssâo de DeseD.volvi
mento e Meio Ambiente_da América Latina 
e rlo Caribe- versão latino-americana do já 
cÚado relatório da ONU "Nosso Futuro Co
mum"- conclui que os problemas ambien
tais oristeiúes na regiãõóecórrem, primordial
mente, da miséria no continente. 

A renda per ca•pita latino-americana 
caiu acentuadamente na década de 80, e o 
enorme p"e:SO dã-âtvida externa obrigou are~ 
dução dos investimentos em educação, saú
de, habit9_çãõ e serviços sociais, com d_ramáti
cas conseqüências para as_populações carentes. 

[negavelmente, como disse o teórico india
no Anil Agamal, "pode-se mostrar de uma 
(onna convincente que a destruição ambien
tal tem impacto diferenciado. Ela atinge os 
mais pobres mais profundamente". 

Se os recursos naturais que o mundo 
quer ,Preseivar encontram-se sobretudo nos 
países mais pobres, é ínçHspensável que se 
elabore, com urgência, uma ~tratégia que 
compatibilize o desenvolvimento económico 
com a preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais. Esse é o grande desafio 
que se impõe-aos-países_ ricos e pobres, nos 
dias de hoje. Principalmente aos 24 pafses 
mais industrializados do mundo, que respon
dem por apenas 16% da população mundia~ 
mas consomem 50% da energia e usam 72% 
de todos ·os veículos automotores. 

Os países do Terceiro Mtindo não podem 
aceitar que, pura e simplesmeme, se impo- · 
nham barreiras ao desenvolvimento em no-
me da proteção à: natureza. _As, nações que 
se utiUzan:i dó património biálógíco precisam 
transferir recursos para _-aquelas que têm o 
patrimônio e, portanto, arcam com os custos 
de sua proteção. 

Partindo dessa pr~m!ssa, o Brasil já afir
mou em foros internacionais que precisará 
de US$ 4 bilhões nos próximos quatro anos 
para acabar com a deterioração ambiental 
na bacia do Amazonas. _ 

Nada mais justo, já que as questões am
bientais e o desenvolvimento das fltividades 
sócío-ec:onômicas, mesmo as de interesse de 
cad_a país, passaram, hoje, ã inserir-se num 
contexto muito mais amplo, que exige a con-

trib_uição em c;;.::ala mllth.J.a!, d~ntro ~o no
vo conceito de solidariedade planetána. 

Para as nações do Terceiro Mundo, os 
ternas ambí_enta_is globais como efeito estufa, 
conservação da biodiversidade, resíduos tóxi
cos, são muito menos relevantes do que pa
ra os países do Primeiro Mundo. A luta ~en
tra a pobreza é que é prioritária. Os recur
sos naturais São necessários para minimizar 
a situação de miséria em que Vivem as popu
lações desses países. 

A própria- Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu 
os princípios básicos de uma política ambien
tal associada a uma política de Desenvolvi
mento, dentro da tese do "desenvolvimento 
sustentado". Esses princípios são, basicamen
te: retomar o crescimento;. alterar a qualida
de do desenvolvimento; atender às necessida
des essenciais de emprego, alimentação, ener
gia, água e saneamento; manter um nível po
pulacional sustentável; conservar e melhorar 
a base de recursos; reorientar a tecnologia 
e administrar o risco e, finalment_e, incluir o 
meio ambiente e a economia no processo 
de tomada de decisões. 

Que esses princípios básicos sejam coloca~ 
dos em prática. Essa é a posição a ser susten
tada pelos países latino-americanos na 
EC0-92 marcada para abril do próximo ano, 
no Rio de Janeiro. É grande a expectativa 
depositada nesta conferência para que sere
solvam os problemas do meio ambiente no 
mundo. Porém, de_ um princípio não pode
mos abrir mão: preservação ambiental -âeve 
existir pari passu com desenvolvimento sus
tentado. 

Seria desastroso para _os países do Tercei
ro Mundo se a questão do desenvolvimento 
fosse relegada a segundo plano na EC0-92 
Problemas como transferência de tecnologia 
e negociação da dívida externa são as raízes 
da destruição._ do meio, ambiente_ nps_ paí~es 
pobres. 

· Esperemos que a Conferência de 1992 se~ 
ja o grande fórum para propor aos pafses in
dustrializadÇls que revejam suas políticas co
merciais, de transferência de tecnologia, de 
tratamento da dívida externa, de cooperação 
técnica e científica com os países em desen
volvimento, para. que haja "uma modificação 
radical" no relacionamento entre esses países 
e a América La~ina. 

Gostaríamos de aproveitar esta oportuni
dade para, a titulo de conclusão, procurar 
reduzir às suas devidas proporções a questão 
do desmatamento da Amazônia e suas impli
cações no meio ambiente do planeta, pois, 
com relação a isso, infelizmente, prevalece 
o inítO e não a verdade científica. 

''Há muitas razões científicas pa-ra a Pre
servação e a conservação ecológica da Flo
resta Amazónica, mas se popularizaram ape
nas as falsas razões", diz o fisiOlogista vege· 
tal Paulo Alvim, professor de Fisiologia e 
Ecologia Vegetal, formado na Universidade 
de ComeU, nos Estados Unidos. Vejamos. 

Há o falso e propalado mito de que a 
Amazônia produz oxigênio para a humanida-
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de e de que a selva absorve o gás carbónico 
em excesso. 

A verdade, porém, é que a Amazônia não 
é o "pulmão verde do mundo", muito embo~ 
ra seja uma fonte importante de OXigêniõ ·pa
ra a atmosfera. A floresta amazõnica já atin
giu seu equilíbrio vital, suas átvores já estão 
maduras. e o oxigênio liberado pela (otossín
tese ê reabsorvido pelas próprias plantas e 
outros organismos vívos. Quanto ao gás car
bOnico, a floresta absorve apenas o que é ge
rado por ela própria em seu metabolismo. 

Hoje está comprovado que mais de 90% 
do oxigênio e:dstentc no planeta são produzi
dos por organismos vegetais microscópicos 
-os fitoplânctons- que habitam a superffcie 
dos oceanos e o r~stante é produzido por 
plantas que ainda experimentam processo 
de crescimento. 

Há, também, o mito de que as queimadas 
na região amazônica, contribuem para a for
mação do efeito estufa. Porém, segundo os 
dentistas e técnicos participantes do VI Con
gresso Brasileiro de Meteorologia, realiza
do em novembro de 1990, os quatrocentos 
milhões de toneladas de carbono jogadas 
anualmente pelo País na atmosfera represen
tam apenas um terço da quantidade de carbo
no gerada pelos Estados Unidos da América. 

Segundo Dra. Berta G. Ribeiro, do Mu
seu Nacional, autora da obra 11Arnazônia Ur
gente", a Amazônia tampouco é "o celeiro 
do mundo11

, como pensaram Bonpland c von 
Humbold quando a visitaram no iníc'ío do sé
culo XIX 

A Amazônia é, em primeiro lugar, um 
imenso património biológico com espécies 
de fauna e flora ainda não totalmente identi-
ficadas cientificamente. _ 

É um imenso celeiro genético, com qua
se um terço do estoque genético do mundo. 

Essa diversidade é a verdadeira riqueza 
da selva. Calcula-se que cerca de dois milhões 
de espêcies vegetais e animais tenham na 
Amazônia seu habitat Seis em cada dez es
pécies de seres vivos habitam as selves tropi
cais brasileiras e apenas 30% deles são co
nhecidos dos cientistas. Saíram das matas tro
picaiS 25% de todas as essências farmacêuti
cas utilizadas pela medicina atual. 

É, também, a maior bacia hidrográfica 
do mundo, que fornece_ 20% de toda a água 
doce despejada no oceano. 

Trata-se de uma pujante reserva de recur
sos minerais, alguns extremamente escassos 
(Ferro, Ouro, Estanho, Ni6bio, Calcário, Co
bre, Manganês, Níque~ Alum!nio, Potássio ... ). 

É a ú:ltirila reserva de-madC.,iras tropicais 
domundo. __ 

É, além disso, o habitat das últi[[LÇI.s tri
bos indígenas culturalmente autónomas exis~ 
tentes no Brasil (são 136.000 índios, que ocu
pam 82 milhões de hectares_deJerr~, muitos 
dos quais, já há muitos anos, estão em conta
to direto com os civilizados, sendo parceiros 
deles_ na exploràção de minerais e madeira). 

A Amazônia é, finalmente, a fonte de sub
sistência de milhões de brasileiros que tiram 
da floresta, do solo e dos rios, o necessário 
à vida. 

Por isso, como diz o professor Paulo Al
vim, "a Amazônia não deve pennanecer into
cada comõ uma· gigantesca e improdutiva re
serva natural, pois a preservação da fauna e 
da flora não impliCaría o abandono dos re
cursoS passíveis de serem transform~d~s em 
riqueza e bem-estar para a populaçao que, 
infelizmente, vive em condições extremamen
te precárias. 

O Sr. Coutinho Jorge - Permite-me V. 
Exn um aJ?a~t~? -

O SR- RONALDO ARAGÃO - Ouço 
V. Ex8 , nobre Senador Coutinho Jorge. 

O Sr. Coutinho Jorge - Ilustre Senador 
amazônida como eu, V. Exa nesta_ tarde pro
fere pronunciamento que sintetiza a fascinan
te Amazônia brasileira. V. &n tem razão 
quando diz que esta fantástica região tem 
contra ela uma série de mitos, muito deles 
fabricados por estrangeiros, por aqueles que 
não conhecem, realmente, a nossa Amazônia. 
Na verdade, V. Ex8 tem razão, quando diz 
que a Amazônia representa um grande poten
cial. É verdade. A Amazônia, inequivocamen
te, é o grande potencial de recursos naturais 
do BrasiL Ela encerra a maior geração de 
energia hfdrica deste País, com mais de cem 
milhões de quilowatts, que podem e devem 
ser aproveitados pelos brasileiros, em seu fa
vor; ela encerra a maior quantidade de ma
deiras tropicais, como V. Ex11 há pouco se 
referiu, entre _elas, o mogno - uma madeira 
importantfssíma, - frejó e outros; ela encer
ra em seu território o maior somatório de 
recursos minerais e, alguns, em escala plane
tária, como o Ferro, a Bauxita, que é um 
minêrio do Alumínio; ela encerra terras fér
teis, como as das várzeas q-ue, como V. :sxa 
falou, lamentavelmente ainda não são utiliza
das; ela tem uma potencialidade que preci
sa ser conhecida profundamente, através do 
zoneamento ecoOômlco-eCológico,_ qual, la
mentavelmente, o Governo Federal ainda 
não concretizou; ela não é uma região pro
blemi pã-ra O -BiãSi~ mas.- uma soluÇão. Nós, 
brasileiros, devemos encontrar os caminhos 
da sua racional exploração. Temos que evi
tar os mitos contra a Amazônia, aqueles ra
dicais, que não permitem tocá-la de jeito 
aD!gum ou aqueles inconseqUentes, que acham 
que ela deve ser explorada de forma irres
ponsável. Devemos defender o desenvolvi
mento da Amazônia, conciliando-o com os 
interesses ecológicos. Por _isso, quando V. 
Ex"' fez referênciª aq ''EC0-92", que_ preten
de estudar os problemas do meio ambiente 
do mundo -já dissemos em pronunciamen
to recente, - por certo, a Amazônia será a 
grande estrela desse encontro. Ela deve ser 
a grande estrela e será com certeza! Mas 
não para receber imposições estrangeiras 
de técnicos que nãQ_ Conhe_~m a OQSsa reali
dade, que querem -diti:!.i ·regias para a sua 
ocupação ou para ·a sua: intocabilidade. O 
Brasil tem competência técnica, polftica e 
administratiVa para gere-ndar uma -alternati
va de desenvolvimento amazónico. Temos 
institutos técnicos capazes de gerar alletriati-

vas possíveis para a região, ilustre Senador 
Ronaldo Aragão. Devemos procurar estud~r 
essa região profundamente e dar os cami
nhos alternativos para a utilização racional 
dos seus recursos naturais. Nós que somos 
da Amazônia, nós que sOmos d6- Brasil, te
mos que estar unidos, aqui, no Congresso, 
procurando encontrar soluções, propostas, 
idéias, políticas, para que possamos ocupar 
racionalmente a Amazônia, em favor dos 
amazOnidas e dos brasileiros. Que O$ estran
geiros ve~ham, insistimos nisso, discuti[ tal
vez alternativas técnicas, mas· não roteiros, 
que_eles venham colaborar e não impor solu
ções para a região amazônica, porque nós, 
brasileiros, como já dissemos uma-vez, temos 
condições de dar a régua e o compassso pa
ra a ocupação e o desenvolvimento dessa vas
tíssima e importante região. O pronunciamen
to de V. Ex.'\ ilustre Senador, é oportuno, 
porque coloca a Amazônia em sua realida
de clara e precisa. Os mitos que se criam 
em torno dela, muitas vezes, s.ão para esconw 
der interesses escusas de grandes grupos, 
de grandes potências. Devemos estar alertas 
para isso. Nós, da Amazônia, como V. Exu e 
outros que aqui se encontram, devemos es-

tar juntos e unidos neste Congresso Nacio
nal, discutindo, trabalhando, lutando em faw 
vor de caminhos novos para Amazônia brasi
leira. Devemos insistir, o Governo Federal 
deve assumir o papel relevante de propor 
políticas alternativas para essa região. 

Entre elas, insisto, é fundamental a defi
nição do zoneamento económico e ecológi
co, através do qual podemos dizer onde po
demos explorar, o que podemos explorar, 
que tecnologia podemos usar e aquilo que 
devemos preservar. Portanto, essezoneamen
to é fundamental, é prioritário, sob o qual 
poderemos traçar um plano de desenvolvi
mento para a Amazônia que utilize racional
mente os recursos naturais, fazendo com que 
os benefícios sejam para os amazônidas, pa
ra os brasileiros. Por conseguinte, ilustre Se
nador, estamos em um momento importante 
da História do Brasil, no que diz respeito à 
Amazônia. Devemos, dessa forma, agora, a pro· 
veitar este "EC0-9Z' para fazer eco no mun
do, dar prioridade à Amazônia, mas lembran
do que a Amazônia não é problema para o 
mundo, é uma solução para o Brasil. E quem 
deve dar os caminhos, os roteiros, as diretri
zeS e· as Políticas são os brasileiros. Vamos 
nos e~eparar para que, nesse "EC0-92", te
ilhâi:D.os condições de dis-cutir à altura daque
les que aqui vêm, mostrando cjue sabemos o. 
que queremos para a Amazônia e o que que
remos para o Brasil Parabéns pelo seu lúci
do- e claro prOnunciamento, Senador Renal
do Aragão! 

O SR- RONAIDO ARAGÃO - Sena
dor Coutinho Jorge, agradeço a V. Exa pe
lo_ aparte substancioso, de quem conhece a 
A!n~Onia, porqu~ é_ ·um homem da regiãO, 
é um homem que viveu e vive os problemas 
da Amazônia. Por que encontramos essa bar
reira contra a Amazônia, que é cantada em 
prosa e verso?. Disse muito bem V. Ex8 quan-
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do se referiu a interesses escusos, ao não de
senvolvimento da Amazônia A Amazônia 
não é um problema nacional, é um proble
ma internacional, a Amazônia é uma ·solução. 
Disse muito bem V. iEx8 , a Amazônia preci
sa de um planejamento, da criação de um 
plano para o seu desenvolvimento. A Amazô
nia é a solução. Temos um banco genético 
na Amazônia sem precedentes no mundo. 
Então, é preciso que haja um planejamento 
para a exploração da Amazônia. V. Ex11 dis
se muito bem, não precisamos que algúém 
venha falar o que devemos fazer com a Ama-
zônia. Temos de discutir tecnicamente. Os 
organismos internacioliais devem carrear pa
ra o Brasil e para a Amazônia recursos pa
ra o seu desenvolvimento, um desenvolvimen
to equilibrado, a compatibilízação entre o 
homem e a natureza. Isso é que precisamos 
na Amazônia. 

É preciso, aqui, que a Bancada d~ Amazô
nia - e não só da Amazônia, porque essa re
gião abrange a maior área do Brasil, e mui
tos do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro
Oeste estão vivendo nela, escolheram-na pa
ra o seu lar-, é preciso que se dê maior aten
ção a essa região. 

Portanto, Sr. Presidente, reporto-me ao 
professor Paulo Alvim, quando diz que a 
Amazônia não deve permanecer intocável, 
como uma gigantesca e improdutiva reserva 
natural. 

O Sr. José Fogaça ~ V. Ex3 me concede 
um aparte, nobre Senador Ronaldo Aragão? 

O SR RONALDO ARAGÃO - Ouço 
V. :ex c, nobre Senador José Ft.gaça. - - -

O Sr. José Fogaça -Apenas quero cum
primentar V. Ex11

, porque mais uma vez a 
sua voz se levanta em defesa da A.mazônia 
e do Brasil Esse registro preeisã ser· feito, 
nobre Senador Ronaldo Aragão, porque es
te é o momento em que o tema Amazônia é 
um dos temas mais sensíveis frente à realida
de brasileira e diante do panorama interna
cional. Veja V. Ex3 a peiVersidade com que 
se cobra do Brasil a preservação, a intangibi
lidade da Amazônia. A Espanha, nos 6ltimos 
três anos, recebeu investimentos da ordem 
de 35 bilhões de dólares, mediante capital 
de risco e capital financeiro. O BraSil no pe
ríodo do governo José Sarney remeteu, man
dou, enviou, transferiu para- o exterior mais 
de 50 bilhões de dólares so_b a forma de paga
mento de juros, sendo que, soh a forma de 
capital de risco, não entrou mais do que 300 
milhões de dólares por ano. Isso significa di
zer que os canais pelos quais oS recursos vêm 
para o Brasil são absolutamente eniupidos;
os canais pelos quais os recursos saem do 
Brasil, por onde ocorre a sucção dos nossos 
recursos, são canais abertos. A Alemanha, 
os Estados Unidos, a França, pa:fseS que têm 
voz e peso nas decisões do Fundo Monetái:ío 
Internacional e do Qube de Paris, perversa
mente, impõem ao Brasil que atenda ~s exi
gências hoje impostas pelos organismos finan
ceíros priVados. E, ao mesmo tempo, em que 
realizam esse processo de sucção, cobram 

do Brasil que mantenha intacta a sua área 
de: maior riqueza natural, que é a Região 
Amazônica. Isso é uma absoluta e perversa 
contradição. Ou esses pãíses fazem carrear, 

fluírem recursos para o Brasil no mesmo vo
lume em que estão fazendo fluir para outross 
países em desenvolvimento, e, ao fazer com 
que esses recursos venham para o Brasil, di
recionem para projetas e investimento racio
nal de áreas de preservação ecológica - co
mo pode ser o caso da .Amazônia- exatamen
te para evitar essa exploração muitas vezes 
irracional, essa ocupação de território mui
tas vezes Contrária ao equilíbrio ecológico 
ou, então, não temos que dar ouvidos às co
branças internacionais. E, muito :ao contrário, 
temos que fazer da ECO 92 um fórum de 
denúncias contra as práticas internacionais 
e contra esse sistema espoliativo contra o 
Brasil A ECO 92 pode se transformar num 
grande, num imei:tso fórum de den6ncias da 
p-ostura da maioria dos países, hoje, contra 
o Brasil. Cobram-nos a preservação da Ama
zOnia, e sugam os recursos amealhados pelo 
nosso trabalho e pela nossa .produção. Sena
dor Ronaldo Aragão, só tenho que registrar 
e erifatiza:r a importância do pronuciaio.ento 
de V. Exa, que Inais uma vez faz da sua voz 
uma das vozes mais altas e mais respeitadas 
deste Parlamento, em defesa da terra que V. 
Ex11 representa no Senado Federal. 

- -

O SR RONALDO ARAGÃO- Sr. Pre
sidente, agradeço ao nobre S-enador Jos_é Fo
gaça pelo aparte muito oportuno, onde S. 
:axa relata a disparidade entre os recursos 
.empregados pelos países desenvolvidos, da 
ordem de 35 bilhões de dólares, enquanto 
ao Brasil só cobram. Só Cobfim regra-s, qUe
rem ditar regras, e disse muito bem S. Ex8

, 

quando citou que a ECO 92 deve ser, sim, 
um fórum de deníincias dã agressão que se 
faz diuturnamente contra o Brasil nos fó
runs internacioonais. 

Por isso; como ·diz o professOr Paulo Al
vim, 11a Amazônia não deve permanecer into
cada como uma gigantesca e improdutiva re
serva natural, pois a preservação da fauna e 
da flora n.ão implicaria o abandono dos re
cursos passíveis de serem tranform.ados em 
riqueza e bem-estar para a população" que, 
infelizmente, vive em condições ex.tremamen-
re- precárias. -
--- Era o cJ.ue tiriha a dizer, Sr. Presidente. 
(M:uito bem!) · 

.. coMPARECEM MAis os s~s. SENA-
DORES:. . .. 

Ahit,-nici -MariZ -_ Aurelo Mello - Carlos 
Patroclnlo ..:. Coutirlho Jorge -_:Eduardo sU
plicy - Epitácio Cafeteira - Héllo CampoS 
- Humberto Lucena - João Calmon - João 
Rocha -José Fogaça - Jutahy Magalhães
Lav~?isie_r Maia - Lourival Baptista- Maurí
cio Corrêa- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (.M'~uro Benevi
des)- Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 92, DE 1991 

Nos termos do art. 50 da Con~tituição 
Federal, combinado com o art. 397, I, do Re
gimento Interno, requeiro seja convocado o 
Senhor Ministro do Trabalho e Previdência 
Social, Antono Rogério Magri, para expor 
perante o Plenário desta Casa, o resultado 
da apuração de fraudes no Instituto Nacio
nal de Seguridade Social e em especial, res
ponder as seguintes questões: 

1) Quais as razões qiie_ fevar2ri::t O Gi::iver: 
no a divulgar nomes de supostas pessoas que 
estariam recebendo indevidamente volumo
sas somas, a título de aposentadoria e pensão 
paga pela Previdência Social antes de me
lhor averiguação? Se já fói'am identificados 
os responsáveis pela formulação dos docu
mentos que levaram a essas irregularidades? 
Quais foram os mecanismos utilizados e por 
que houve tanta demora para se constatar 
as falhas que vêm sendo amplamente divulga
das pela imprensa? 

2) Como tem sido adminísirados todOs 
os fundos sociais sob a responsabílídade do 
Ministério do Trabalho e PreVidência Social, 
além do Fundo de Seguridade Social, o Fun
do Nacional do Trabalho, Fundo de Garan
tia do Tempo de ServiçO, Fundo da Proteção 
do Trabalhador, Fundo da Previdência Com· 
plementar, Fundo do Trabalho e Seguro So
cial e Fundo de Amparo do Trabalhador. 

-- 3) Qual a maneira segundo a qual ostra
balhadores têm efetivamente participado da 
gestão de_sses fundos sociais? 

4) Quais os mecanismos regulares de pres
tação de contas da gestão e resultados des
ses Fundos à sociedade brasileira? 

Sala das Sessões, 1° de ::!bril de 1991. -
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O requerimento lido será incluído na 
Ordem do Di,a, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Foram-encaminhados~ publicação pa
receres da Comissão de ConstituiÇão, Justi
ça e Cidadania que concluem favoravelmen
te ao Projeto de Lei da Câmara N° 71, de 
1990, e pela apresentação dos Projetas de 
Resolução N03 17 e 18, de 1991. 

As proposições ficarão sobre a Mesa, du
rante cinco sessões ordinárias, a fim de rece
berem emendas, nos termos do art. 235, II, 
def, do Regi~entointemo, respectivamente. 

O SR !'RESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A Présiaêncla comunica- qUe,- nos fer
mos do art. 254 do Regimento Interno, por 
ter recebido par:ecer con~rár:!q, __ guanio ao 
mérito, da Comissão a que foi distribuído, 
determinou o arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmaia ~ 16, de 1990 (N° 1.216/88, 
na Casa de 9rigein), que acrescenta parágra
fo ao art. 33 da Lei N° 5.869, de 11 de janei
ro de 1973- _Código de Processo Civil. 

De acordo com o disposto no parágrafo 
único do art. 254, fica aberto o prazo de 
quarenta e oito' horas, a partir deste momen
to, para a interposição de recurso de um dé-



1304 Terça-feira 2 DIÁRIO DO_CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Abril de 1991 

cimo dos membro!> do !..~P.ad..J 'l~ sentido da 
tramitação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (lvlauro Benevi
des) - De acordo com o disposto no § 1° 
do art. 101 do Regimento Interno, a Presi
dência determina o arquivamento definitivo 
do Projeto de Decreto Legi$lativQ N° 4, de 
1986, uma vez que o Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu 
pela inconstitucionalidade da proposição e 
foi aprovado, por unanimidade, pelos integran
tes desse órgão técnico. 

O SR. PRESIDENTE (!vlauro Benevi
des) - A Presidência recebeu, do Governa
dor do Estado do Ceará, o Oficio S/15, de 
1991 (N° 85}91, na origem), solicitando a re
tificação da Resolução N° 39, de 1989, do 
Senado Federal. 

A matéria será despachada à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Esgotado o tempo destinado ao Fxpe
d.iente., 

Passa-se~ 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno suplementar, do subs
titutivo ao Projeto de Resolução n° 98, de 
1988, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que altera o disposto no an. 443, inciso I, 
do regulamento administrativo do Senado 
Federal, tendo 

PARECER, sob n° 108, de 1991, da Co
missão 

_ Diretora, o(erec_endo á redação doYen
cido. 

Em discusão o substitutivo, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão, sem apresentação de emendas. 

O substitutivo é dado c-omo d.efinitiva,men
te a dotado, nos termos do dispost no art 284 
do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redação do vencido para o rumo suple
mentar do substitutivo ao Projeto de Reso
lução n° 98, de 1988, que altera o disposto 
no art. 443, inciso I, do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° O inciso I do art. 443 do Regula

mento Administrativo do Senado Federal, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art443 ......................... ·-·····==== 
-···················· ... ··--· 
I - o tempo de S<!tviço público federal, 

estadual ou municipal, prestado em cargo 
ou função civil ou militar, em órgão da admi
nistração direta, autarquias ou fundaÇões ins
titufdas pelo poder público, ininterruptamen
te ou não, apurado à vista do registro de fre-

qüência ou de elementos regularmente aver
bados no assentamento individual do servidor. n 

Art. Z.O Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) -Está esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Con~d~ a palavra ao nobre Senador Af

fonso Çal!largo, como líder. 

O SR AFFONSO CAMARGO (PTB 
-PR. Como Hder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, quero voltar a colocar a 
este Plenário o tema levantado pelo Senador 
Meira Filho, que se refere ao chamado escân
dalo da Previdência. 

Evidentemente, é da maior oportunida
de recolocar: es~ assunto, porque preocupa 
a todo_ cidadão brasileiro. Este é um momen
to de reflexão para nós, senadores e políti
cos, representantes do povo, no sentido de 
uma avaliação dos grandes pr~blewas nacio
nais, principalmente com a ética governamen
tal e também com a falta de transparência 
que ocorre no setor público do nosso País. 

O Brasil foi, primeiramente, surpreendi
do com uma denúncia feita pelo Deputado 
Maurilio Ferreira Lima - agora há pouco, 
por informações de jornalistas, soube que S. 
Exa colheU. essas informações _num• dos jor
nais áã capital paulista - e, em seguida, en
tramos num verdadeiro escândalo, com a in
cidência de diversas notícias, e a lista já foi 
apelidada de "lista dos mar~.jás da Previdên
cian. Vinte e quatro horas depois, surge a 
máfia da Previdência e, dali em diante, come
çam os desmentidos: que os nmarajás" não 
são tão maJ:"ajás. A televisão começa a colo
car em todos os lares brasileiros todas essas 
contradições; que aquela senhora que teria 
recebido nã.o sei quantos milhões de cruzei
ros nã.o tinha recebido tantos milhões e que 
alguém teria recebido por ela. Agora, procu
ra-se quem tet:ebeu por ela e se alguém, re
almente, recebeu por ela. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador Af
(bnso Camargo, V. Ex11 me concede um apar
te, oportunamente? 

O SR AFFONSO CAMARGO - Sim, 
mas antes gostaria de fazer uma preliminar, 
porque esse assunto interessa a todos os Srs. 
Senadores. 

Sr. Presidente, é evidente- e seria perfei
tamente normal, está sendo normal - que 
in;lediata..®.me .lllY.itos senadores e deputa
dos queiram instituir, de logo, uma comissão 
parlamentar de inquérito em cada uma de 
soas. Oisas, para que nós, nas nossas funções 
constitw:;ionais, possamos também; com for
~ deiii.!iuérito, a-companhar esses aeonteci
ffieiitoS, qife realmente estão tornando as 
pessoas indignadas e, mais do que indigna-

. das, perplexas. Ningu~ ~~be o que está acon
tecendo~ É notória. a falta de transparência 
do servfço público brasileiro. Ela faz parte, 
inclusive, dos nossos vícios. Infelizmente, não 
há transparência. 

O gue nos chega de notícia é que hã par
lamentares, inclusive, na Câmara dos Deputa
dos, procurando colher - vejo isso com a 
maior naturalidade- assinaturas para constí
t;Iir essa comissão parlamentar de inquérito. 
E evidente que deve haver senadores com 
essa idéia, também. 

Aproveito, aqUi, ·a presença do Senador 
Mauro Benevides para fazer uma sugestão. 
Acredito que esse assunto é de tal gravida
de, pois não pertence a nenhum senador, a 
nenhum deputado, nem ao Senado Federal, 
nem à Câmara dos DeputadOs, mas ao Con
gresso Nacional. A minha sugestão é no sen
tido de que S. Ex- Sr. Presidente do Sena
do contatasse, no 1enor prazo possível, o 
?residente ~a Câm~a dos Deputa_dos, Ibsen 
Pinheiro, para que essa Comissão parfãme"n
tar de inquérito surja naturalmente, por ini
ciativa das Mesas e por decisão das lideran
ças, porque hi necessidade da presença de 
ll.ID número mínin;J.C?_~~ senadores e ~e depu
tados, para que ela possa funcionar o quan
to antes. Caso contrário, teremos, daqui a 
pouco, uma coto.issão parlamentar de inqué
rito na Câmara dos Deputados e uma outra 
rto Senado Federal, porque o asst!,nto requer 
isso. Trata-se de _uma comissão parlamentar 
de inquérito do Congresso Nacional. Essa a 
sugestão que faço a V. Exa, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Nobre Uder, Senador Affonso Camar
go, a Mesa, através de seu Presidente, fará 
levar ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos, lbsen Pinheiro, a sugestão de V. Exs, 
que Denv()lve a responsabilidade do Congres
so Nacional como um todo, sem haver uma 
superposição de trabalho, quer do Senado 
Federal, quer da Câmara dos Deputados, in-
vestigando matéria idêntica. -

A Presidência lembra a V. & 11
, que quan

do apresentou projeto de lei regutamentan
clo o art. 45 da Carta de 1967, teve a preocu
pação de inadmitir que un:ia Casa fiscal.iza.s
se matéria já objeto de averiguação p~la ou
tra. E como, realmente, se tratou de proje
to de lei regulamentando um dispositivo da 
Constituição de 1967, aprovada a matéria, 
evidentemente, não poderia haver superposi
ção de_ fiscalização e controle sobre determi
nada matéria objeto de averiguação de uma 
dessas comissões. 

. A. ~residência fará chegar ao conhecimen
to do Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Ibsen Pinheiro, a sugestão de V. 
Ex11, lembrando que foi lido, há poucos ins
tantes, um requerimento do nobre Senador 
Eduardo Suplicy, convocando o Ministro An
tonio Rogério Magri para prestar esclareci
mentos ao Plenário, e S. Ex11 chegou mesmo 
a especificar o objeto da convocação. 

Evidentemente, como coincidem os obje
tivos da proposta de V. Exa e do Senador 
Eduardo Supliey, aCredito que não será difí
cil a intermediação do Presidente do Sena
do junto ·ao Presidente da Cãmara;-na bus
ca de uma solução que signifique, sobretu
do, uma ação conjugada das duas Ü:sas que 
integram o Parlamento brasileiro. 
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O Sr. Esperidião Amin - Senador Af
fv11::.o Cámargo, V. Ex3 permite um aparte? 

O SR.JUTAHYMAGALHÁES -Sena
dor Affonso Camargo, depois do Senador 
Esperidião Amín gostaria de aparteá~lo tam
bém._ 

O Sr. Affonso Camargo - Pois não. 
Concedo o aparte ao nobre Senador Es

peridião-Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Nobre Sena
dor, gostaria de fazer duas obs_etVações a res
peito do seu pronunciamento que, infelizmen
te, antecipa um dos tópicos que pretendia 
abordar, já que estou inscrito para usar da 
palavra nesta tarde. As duas observações, e 
ambas são convergentes com as lóddas colo
cações de V. & 0

, são as seguintes, basica
mente: primeiro, quero manifestar a minha 
frustração ao constatar, em todo esse episó
dio sucintamente descrito por V. Ex't, uma 
deficiência elernentar Qo Governo Federal 
que é desconhecer a sua folha de pagamen
to. Ora, nunca assumi um cargo p1íblico sem 
ter soVre minha mesa todos os meses a folha 
de pagamento, porque ela muda, não é está
tica. Na última gestão como prefeito, todos 
os meses, tinha sobre a mesa o analítico da 
folha de pagamento, até para saber se havia 
algum "marajá11

• Em um governo em cuja elei
ção eu pessoalmente votei, num governo que 
tinha e tem essa bandeira, acontecer esse 
descuido é frustrante. Quero tornar p1íblica 
a minha frustração, até porque bas~ que se 
veja o que o conjunto de governadores ago
ra eleito, agora empossado, está fazendo; to
dos estão lendo as suas Jolhas de pagamen
to - no Rio de Janeiro, em Sarita Catarina 
- tentando o:atamente coibir os excessos. 
Mas, para coibir os excessos., é preciso co
nhecer o elementar, ou seja, a folha, a lista. 
Quero deixar patenteada a minha tristeza e 
a minha frustração pelo fato de es&e cuida
do elementar não ter sido tomado. Isso é 
uma evidente demonstração de despreparo. 
Segundo: congratulo-me com V. &a pela for
ma elevada e racional como conduz a ques
tão. Este não é o momento de o Deputado 
"a", Deputado "b", Senador "a" ou Senador 
"b" tomar essa ou aquela iniciatiVa, é do Con
gresso Nacional. Aproveito, também, a pre
sença entre nós, ainda, do Senador Mauro 
Benevides, que é o Presidente do_ Congres
so Nacional, para ratificar o seu apelo. Isto 
é uma determinação da população. Ou esta 
Casa, o Congresso Nacional, no momento 
em que o povo está passando o que_ passa, 
mostra que tem vergonha, ou não há razão 
para se procurar o voto popular, porque o 
povo não deve respeitar quem passe ao lar
go dessa vergonheira._Muito obrigado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Agra
deço a V. E'x9 pelo aparte, aproveitando pa
ra col!oborar exatamente o aspecto de que 
esse Sis~ema de previdência não é complexo. 
É um Sistema em que entra dinheiro em es~ 
pécie e sai dinheiro em espécie. É um cálcu
lo atuarial É evidente, não s_e controla o di-

nheiro que entra, nem o dinheiro que sai e 
fica se falando a vida inteira em "buraco da 
Previdência". 

Q Sf.: Esperidião Amin - E a punir os 
aposentados, Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Per
feitamente. 

É um problema que m(!){e, efetivamente, 
com o povo. O nosso cidadãO tem dificulda
des em compreender a sua formação, a sua 
posição de, realmente, cidadão e contribuiu~ 
te. Quando ele ouve sobre alguma corrupção, 
ou desvio, alguma obra mal colocada, ele 
não percebe direito que aquilo é dinheiro 
dele, mas quando se fala em desvio da Previ
dência, ele tem uma noção clara de que é 
dinheiro dele. Realmente, é um problema 
da maior gravidade! 

A preocupação que trouxe é exatamente 
esta. Temos que tomar uma decisão conjun
ta e louvo até a iniciativa do senador Eduar
do Suplicy que é vezeiro em tomar sempre 
iniciativas prontas ... 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. 
& 3 um aparte, nobre Senador Affonso Ca
margo1 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Vou 
con~d~_r o aparte ao Senador Jutahy Maga
lhães e _d_epois a V. Ex9 

Mas estou querendo evitar, po-rque já 
- houve ocasiões em que a Câinara e o Sena

do trabalharam em ab_soluto paralelismo. 
Ministros eram chamados na Câmara e de
pois ao Senado_ para dizer as mesmas coisas. 
Como proVavelmente -é ·um· aSSUntO que vai 
nos levar a nos debruçar inteiramente sobre 
ele, já não é simplesmente saber quem rou
b9U _o_u quem desviou, mas também como é 
todo esse sistema da Ftrevidência brasileira, 
que é um dos temas arrolados para ser obje
to de uma comissão _mistã. do Fórum de En
tcindime_nto, -do -FórUm -de-Debates, como é 
que nós vamOS.êôme.çar a analisar um siste
ma finanCeiro- que agora eStá- sob suspeita 
de desvios? Acredito que- nada melhor do 
que uma _cQmis_são ·parlamentar de inquérito. 

Ouço o Dobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy __ Magalhães - Senador Af
(onso Camargo, V. Ex_a traz com muita pro
priedade 'à discussão, 'à reflexão, ~ análise 
por parte do Senado, essa questão que hoje 
e&tã Sendo debatida no Br:asil inteiro. V. Ex8 

tem razão _qu8ti.do- fala- que- o assunto deve 
ser debatido pelo Congresso Nacional, inclu
sive, dentro daquela nossa prerrogativa cons
titucional de fiscalização dos atas do Ex~u
tivo, porque tudo começou mal, nós come,ça
mos a ouvir falar em nova caçada aos "nial"a
jás11. Na realidade, não são "marajás", são apo
sei:Ltados que recebem um subsídio noií:iial, 
nada exagerado. Estão ógora sendo prejudi
cados, porque não recebem nem o que têm 
direito. Quei dizer, como a ordem foi parar 
tudo, aqueles que têm di"reito de receber.Jtão 
estão repebendo. OuvirilOs falar muito d~_,:·e
forma administrativa neste Governo. E .qual 
foi? D"emitir 20% dos funcionários em ca"da 
repartição. E agora vemos que se podi~ fa-

zer uma reforma administrativa séria, toman
do-se conhecimento do que estava na referi~ 
da área. Se houvesse, desde o início deste 
Governo, a preocupaÇão de combater frau
des, como essa que parece estar comprova
da, teríamos tido resultados mais benéficos 
para o País do que aqUela simpleS-demissão 
ocorrida no início dessa adrninistração,_Te~ 
mQS a __ obrigação de apurar esses fatos, não 
colocando ~ execraÇão p11blica pessoas que 
não têm qualquer responsabilidade com o 
que está ocorrendo. E falta multo a esse Go~ 
vemo a preocupação com aquele direito cons~ 
titucional do cidadão, direito de respeito à 
sua imagem. Estão jogando perante à opi
nião pública nomes sem qualquer responsa~ 
bilidade com os erros cometidos na Previd_ên
cia. São vítimas também. No entanto, _estão 
passando por "marajás", e alguns até são in
terpretados como mafiosos. Veja V. Exa, o 
diretor da Dataprev pediu demissão porque 
verificou que tudo está sendo feito de modo 
errado; eles ainda estão apurando e antes 
de serem apurados os fatos n.ão :)C pode res
ponsabilizar como culpados Fulano, SiCranO 
e Beltrano. Então, ele se antecipou e _deixou 
o Governo. E como o ministro disse que só 
pede demissão quem é incompetente, nós va~ 
mos ter Certos problemas no futuro, porque 
se alguém pedir demissão vai--se julgar incoin~ 
petente o_u,_e_ntão, será julgado incompeten
te por essa decisão. Mas temos que fazer o 
que V. Exa. está propondo. Acredito que o 
Senado_r Mauro Benevides, que foi o respon~ 
sá.vel pela mudança da Constituição, há al
guns anos atrás, para dar o direito_ de fiscali
zação ao Congresso, vai providenciar junto 
ao Presidente da Câmara para que isso ocor
ra, essa união de esforços das duas Casas 
do Congresso, sem preocupação alguma de 
qualquer parlamentar querer aparecer nes
sa hora. 

. O SR. AFFONSO CAMARGO- É, re
almente, a preocupação que nós temos, e V. 
& 8 aduziu argumentos a favor. 

Ouço o aparte do nobre Senador- Eduar
do Suplicy. 

O Sr. Odá.cir Soares - Per:a:iite-me V. 
Exn um aparte, nobre Senador Affonso Ca
margo? 

O SR AFFONSO CAM.ARGO -Darei 
o aparte com muito prazer, logo em segui· 
da ~ fala do Senador Eduardo Suplicy. -

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Sena
dor Affonso Camargo, estoU de acordo com 
o ponto de vista de V. Px"' no sentido de que 
haja um esfo_rço conjunto de ambas as Casas. 
É natural, em uma ocasião como esta, que 
tanto a Câmara dos Deputados quanto o Se
nado Federal, todos nós, cientes de nossa 
responsabilidade de fiscalizar o Executivo, 
venhamos solicitar o quanto antes que esta 
apuração seja realizada. Aval~ei _que seria im· 
portante f9rmalizar com cuidado as pergun
tas cujas respostas gostaríamos de ouvir do 
Ministro An:tôrlio Rog~rio Magri, até porque 
para embasar eventual constituição de Co
missão Parlamentar de Inquérito seria impor-
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tante que o quanto antes possa o Executivo, 
através do Ministro do Trabalho e da Previ
dência Social, expor ao Congresso Nacional 
aquilo que. inclusive. lhe foi dado prazo pe
lo Presidente da República para dizer à Na
ção até quarta-feira próxima. Avalio impor
tante que fosse no Congresso Nacional, a 
Câmara e o Senado, a Casa onde deveria ser 
realizada essa exposição. Acredito mesmo 
que podem os Presidentes do Senado e da 
Câmara entrar em acordo, ainda mais por
que como se tem notícia de requerimento 
de convocação do Ministro Antônio Rogé-rio 
Magri tanto na Câmara quanto no Senado, 
se houver a possibilidade regimental de que 
essa exposição seja conjunta, sem prejufzo 
dos trabalhos adicionais que venhamos a re
alizar, seja a Comissão de Assuntos Sociais 
aqui do Senado, seja a Comissão respectiva 
da Câmara, em indagar de todas as pessoas 
responsáveis, até porque nem se_mpre a Co
missão Parlamentar de Inquérito se faz ne
cessária. Dependendo do grau de apuração, 
pode-se perfeitamente realizar, e com maior 
rapidez até, pelas comissões permanentes, 
E a razão do requerimento de convo-cação 
do Ministro Antônio Rogério Magri para vir 
e~epor ao Senado Federal, vai além da ques
tão das irregularidades e fraudes constatadas 
no Instituto Nacional de Seguridade Social. 
O requerimento que apresentei tem o senti
do de, também, perguntar ao Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social sobre co
mo têm sido administrados os outros fundos 
sociais de responsabílidadc de sua Pasta, não 
apenas o de seguridade social, mas o Fundo 
Nacional de Trabalho, porque recentemen
te houve notícia na imprensa de que os re
cursos desse fundo não estavam sendo devi
damente administrados; também sobre o Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, admi
nistrado pela Caixa EconOmica Fedct'al, cons
titucionalmente se deveriam os trabalhado
res estar participando da gestão desses fun
dos. Gostaria de saber de que maneira ou 
por que não_est_ão participando devidamen
te. Tabém o programa de proteçãó ao traba
lhador, o Fundo da Previdência Complemen
tar, o_ Fundo de Trabalho e Seguro Social e 
o Fundo de_ Amparo ao trabalhador, que en
globa o Pis e o Pasep, administrados parte 
pelo BNDES, parte pela Caixa Económica 
Federal, uma vez que estamos sabendo que 
volta e meia a Caixa Económica Federal, 
por exemplo, resolve destinar recursos para 
projetes, que ela entende ser de grande prio
ridade social. Por exemplo, dois bilhões e 
meio de cruzeiros recentemente foram desti
nados ao Grupo Sílvio Santos, recursos sub
sidiados do fundo do Pis-Pasep. Gostaria que 
o Ministro esclarecesse em que medida os 
trabalhadores foram ouvidos -aqueles que 
têm representação- a respeito da destinação 
desses recursos e assim por diante. Portan
to, trata-se de esclaredmentos que, acredito, 
sejam importiintesO Congresso Naci()nal ouvir. 

O SR PRESIDENTE (Saldanha Dcrz;) 
- Nobre Senador Atlon~o Camargo, lembro 

a V. Ex;). quJ:> seu te-nipo jH ...e cstinguiu há 2 
minutos.. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. 
Presidente. vou procurar abreviar. Pretendo 
:;penas atender aos apartes já solicitãdos. 

Já louvei a sua iniciativa, Senador Eduar
do Suplicy, antes, inclusive, de V, & 3 dar 
as suas razões. Nada tenho contra o seu re
querimento. Apenas estou procurando, nes
se caso em que já e-stamos vivendo o fato re
al de que há deputados e senadores preocu
pados Icgítimamcnte com o problema -e aten
dendo atê pressões.da opinião pública, estão 
tentando criar comissões de inquérito- evi
tar que se crie uma comissão lá e outra aqui. 
Tal fato, parece-me, seria uma prova eviden
te de desperdício da nossa eficácia. É apenas 
esse o aspecto que estou levantando. 

Sr. Odacir Soares - Permite-me V. & 8 

um aparte? 

O SR AFFONSO CAMARGO Já lhe 
concedo o aparte. Antes ouço o Senador 
Maurício Corrêa que já o havia solicitado. 

O Sr. Maurlcio Corrêa Senador Affon
so Camargo, entendo que-essa questão do 
INSS tem uma bifurcação. Por um l_ado, há 
a questão relativa ao fato que parece ser con
sumado, da fraude na Previdência Social. É 
um assunto que já vem rolando há muito tem
po, que agora chega no seu estertor com es
sa ·denúncia grave, praticamente comprova
da, pois pelo menos a nível de computador, 
está comprovada, e, por outro lado, a verten
te, que é a maneira como a questão está sen
do colocada. Hoje, inclusive, tomei conheci
mento de que o Secretário de Justiça do Rio 
de Janeiro decidiu - cumprindo a Constitui
ção - que se preserve a imagem da pessoa 
que, eventualmente, possa estar envolvida 
no escândalo, a fim de que a injustiça não 
se consuma com juízos precipitados, porque, 
muito mais perigosa que a própria sentença 
de um juiz, é a execração do nome de uma 
pessoa pela imprensa. Quando o povo toma 
conhecimento, é difícil se recuperar a ima
gem de quem sofre eSse tipO -de escarmenta
ção. O Presidente Fernando COllor fez do 
seu plano de governo, como bandeira priori
tária, a questão do combate aos "marajás" e 
à corrupção. E, por paradoxal que pareça, 
todas as iniciativas, relativamente aos escân
dalos surgidos, têm saído de fora do Gover
no para dentro do Governo. Não houve, ao 
que sei até agora, iniciativa ao contrário. O 
que não inibe, evidentemente, a responsabili
dade oficial em procurar levantar as irregula
ridades, e apresentar perante a justiça os cul~ 
pados. A sua idéia de transformar essa ques
tão do INSS numa comissão parlamentar de 
inquérito mista é altamente elogiável.Sabe
mos pela imprensa, sabemos por noticiários, 
já praticamente comprovados, que o furo é 
incomensurável, que a evasão de recursos é 
enorme, que o contribuint_e tem sido sacrifi
cado enormemente. Senador Aifonso Camar
go, o PDT, nesta Casa, se solidariza com V. 
Ex8 e está disposto a assinar, se for o caso, 
um requerimento para a formação da comis-

são parlamentar de inquérito mista, porque 
não sei se, do ponto de vista regimental, a 
Mesa terá condições de, ex officio, providen
ciar a sua constituição. Então, do ponto de 
vista prático, ela tem que iniciar coai" o pre~ 
enchimento de assinaturas. E nós, aqui, no 
Senado, estamos de pleno acordo com a sua 
preocupação. Trata-se de uma questão da 
mais alta importância para o Brasil. Nós, co
mo parlamentares conscientes e responsáveis, 
precisamos dar uma resposta à comunidade 
brasileira. Di:: sorte que, se V. & 8 encabeçar 
a formação dessa CPI, pode contar c_om a 
nossa assinatura. Cumprimento V. Exa pel~ 
e~ecelente idéia que tem em reunir, a nível 
de Congresso, a apuração de um fato da 
mais alta repercussão no Brasil. 

O SR AFFONSO CAMARGO _ Agra
deço a V. Ex8 pela contribuição e aproveito 
para registrar que também creio que a cons
titUição da CPI não pode ser a partir da Me
sa. A Mesa, através das lideranças - foi o 
que propus - deveria sugerir aos líderes que 
providenciassem essa lista, até para que nin
guém tenha que encabeçá-la. A Comissão é 
_de todos os partído_s- partidos de Oposição, 
partidos que estão em linha de independên
cia, partidos que fazem parte do Bloco do 
Governo. É uma comissão dos parlamenta
res, é uma comissão do Congresso Nacional, 
que não pode estar ausente! A opíriião públi
ca não aceitará a ausência do Congresso Na
cional nesse episódio! 

Concedo aparte ao nobre St.:nador Oda
cir Soares. 

Sr, Odacir Soares - Nobre- Senador Af
fonsO Camargo, em primeiro lugar, quero 
me congratular com V. Ex3 pela magnífica 
idéia de propor a constituição de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito Mista, para 
acompanhar as apurações desse escândalo 
que se criou junto" aó"INSS. Considero a pro
posta de V. Exa o fato mais natural, mais co
mum, mais rotineiro, que pode ocorrer em 
qualquer democracia estável ou que viva 
um proce3So de estabilidade. O de que preci· 
samos - nós -Congressistas - é retirar das 
nossas propostas aquela conotação de novida
de. Se o Congresso ainda não constituiu es
sa CP!, no momento em que se verificaram 
as primeiras descobertas, é porque o CongreS
so se omitiu, nós nos omitimos. Essa é a pri
meira questão. O Governo -e estou falan
do pela Liderança do Governo - considera 
um fato natural que o Congresso constit_Ua 
qualquer comissão parlamentar de inquéri
to, no seu âmbito - ou no âmbito de qual
quer das duas Casas - para apurar qualquer 
aspectõ da administração piíblica, que lhe 
pareça ao congresso - à Câmara e ao Sena
do - de comportamento irregular. Essa é a 
primeira questão. A segunda é na linha de 
raciocínio do Senador Mauricio Corrêa, que 
quero COJ,lSiderar-e dC$ejo fa:z:ê-lo e~e~tamen
te na base do raciocínio de S. &.8 

- o fato 
de terem sido demitidos 3 _ou 4 diretores, 
ou esse ou aquele diretor, que as pessoas de
vem ter a sua imagem protegida. Concordo 
plenamente com S. Exa- e já o dizia na se-
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mana passada - que só há culpados quando 
a. sentença 6 transitada em julgado. Antes 
disso, não é licito a ningué-m supor- que esse 
ou aquele cidadão, por estar envolvido nes
se ou naquele inquérito administrativo ou 
inqu~ri~o policial, ou processo judicial, ~eja, 
a pnon culpado. Em relação a esses direto
res da Previdência que foram dcmiüdos, o 
fo_ram porque o Governo considerou que 
nao estavam desempenhando as suas tarefas, 
em um momento de maior gravidade, de acor
do com aquilo que o Govenió qilctia. O Go
verno os demitiu a partir do fato, do pressu
posto legal e jurídico de que, tendo poder 
de nomeação, tem também poder de demis
são, por ser um cargo de provimento em co
missão. Muito bem. Agora, o que desejo dei
xar claro aqui, _falando pela Liderança do 
Governo, é que mteressa ao Governo, simul
taneamente, que também a nossa CPI seja 
rápida, que possa cfetivamente, acompanhar 
os trabalhos que a Previdência a Polícia Fe~ 
dera! vêm realizando. Por isso, ainda na es
teira do pensamento do Senador Maurício 
Corrêa, entendo que não basta a boa vonta
de do Presidente da Câmara dos Deputados 
nem a boa vontade do Presidente do Sena
do FederaL É necessário que nós, senadores 
e deputados,formalmente subscrevamos um 
documento, requerendo_ ao Presidente do_ 
Congresso Nacional que constitua essa CP!, 
para que possa, como quer o Governo, pres
tando a sua contribuição às providências que 
o Governo já está tomando no seu ârilbito, 
efetivamente produzir um trabalho de acor
do com as exigências, com as aspirações da 
sociedade brasileira como um todo. De mo~ 
d? que eram es~as as observações que que
nam fazer ao diScurso de V. Ex8, parabeni
zando-o, porque esta iniciativa coincide com 
aquilo que quer o Governo do Presidente 
Collor de ter a Administração- produzindo 
um trabalho para o povo brasileiro com abso
luta transparência, com abs-oluta dignidade 
e com absoluta honestidade. 

O SR. AFFONSO CAMARGO Agra
deço muito o aparte de V. Ex8

, que Consoli~ 
da aquilo que seria o consenso. 

Acredito realmente que o assunto é ur
gente. Portanto, sairei daqui, procurarei o 
Presidente do Senado, que já deve ter con
versado sobre a constituição da comissão 
porque é consenso de toda a Casa. Quem 
sabe se todos os Líderes assinassem a Cons
tituição dessa Comissão Parlamentar de In
quérito ela não seria formalizada mais ra
pidamente e, naturalmente, ajudaria a to
dos principalmente esclareceria a opinião 
pública, dando mais segurança ao homem 
que contribui com a Previdência, ao saber 
que o seu dinheiro não está sendo desviado. 

O Sr. Humerto Lucena Permite V .. 
Exa um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO 
não. 

·Pais 

O -Sr. Humberto Lucena Solidarízo-
me com o pronunciamento de V. Exa Consi
dero oportuníssimo o seu pronunciamento, 

po.is esse assunto transformou-se num verda
deiro clamor nacional. Portanto, cabe a to
dos_ nós,_!n'!_e_IJ_~~den_temente de partido, de
bruçarmo·n.os sobre eSses lamentáveis e gra
ve~ acontec~ent?s que põem em risco a pró· 
pna sobrevivência da Previdência Social e 
~r:_~rmos para a instituição de uma Co
m.tssao Parlamentar de Inquérito Mista no 
Co~gresso Nacional. E, como bem diss~ v. 
Ex , sem o intuito de quem quer que seja 
de aparecer como o seu grande patrocinador 
porque se tr:ara de uma denúncia que exige 
uma urgente postção do Congresso Nacional. 

O SR. AFFONSO CAMARGO V 
,Bxfl, C()mo Líder do maior Partido no sena~ 
do, ra_tifi~ mais uma vez, consolida, fortale
ce a. Idéia e acredito queo agora devemos 
partir para o trabalho. 

M_uito obrigado, Sr. Presidente. Era 0 
que tmha a dizer. (Muito bem!) -

Durante o discurso dO Sr. AtTon
so Camargo, o Sr. Mauro Benevides 
Pii:Sídenle, deixa a cadeira d.ã presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Ra. 
chid Saldanha Derzi, 3° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Tem a palavra o nobre Senador 
Eduardo_ Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -
SP~_ Pronuncia o seguinte discurso. -Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, nobre Sena
dor Rachid Saldanha Derzi, Sr's e-Srs.. Sena
dores, o tema que hoje preocupa esta Casa, 
as fraudes no Instituto Nacional de Seguro 
SC?~ial, está relacionado ao problema da fal~ 
ta de ética no Brasil. 

Hoje, a Prefeitura da cidade de São Pau
lo, em especial a Secretaria Municipal de 
Cultural sob a responsabilidade da filósofa 
Man1ena Chauí e do filósofo Adauto Nova
es, realiza um ãcontecil:neõtO de grande im
portância sobre a ética, com a realização de 
26 palestras.exatamente sobre essa questão. 

Um público extraordinário resolveu se in
teressar por essa· aula, por esse curs-o; uma 
seqüência de palestras sobre o tema da éti-
ca. Por que razão? 

No Brasil parece que um gninde ni:íme
ro de p_essoas foi levado" a petisar q'!le o im
portante é levar vantagem em tudo é avan
çar o_ sinal, é fu_rar a fila,_ é colar ~a -prova, 
é frauáaf o fisco, é fraudãr o Sistema de Se- . 
gurid'ªde_So~ª~' _é fraudar as eleições, é abu
sar do poder econOmico e, isso, precisa sér -
mu_dado. Os próprios valores que levaram à 
eletção do Presidente Fernando Collor de 
Mello, infelizmente, feriram profundamente 
a ética. 

A filósofa Marilena Chau~ ao abrir a sua 
~~~estra, fala~d? sobre o público, o privado 
e o d~pota, c:~tamentc çstará se referindo 
-~arque já o fez em artigo publícado na pró
pna Folha de S. Paulo _ ao epis6dio em 
que o então candidato Fernando Collor de 
Mello referiu-se; de--uma maneira que se con
sidero inadequada, à vida privada do então 
cand.idato à Presidência da Repóblica, Luíz 
InáClO Lula da Silva, falando de fatos que 

fosse para o candidato do Partido dos Traba
lhadores retrucar, falando a mesma lingua
gem, aí é que este _País estaria em péssimOs 
lençóis. 

Perdeu as eleições o Presidente Nacional 
do Partido dos Trabalhadores, Luiz InáCio 
L:u_I_a. da SilY_a, entretanto, não perdeu a sua 
d1gmdade, e resolveu não descambar para o 
mesmo lado. 

Essa questão da ética é. muito iõ:J.portan
te. Ainda ontem li na Folha de S. Paulo diá
logo entre o cientista político e social Celso 
La(er e o Deputado Economista e ex~Minis
tro R?berto de Oliveira Campos., e fiquei im
presSionado, quando este, referindo-se à éti~ 
ca, mencionou que durante_ as eleições os po
líticos esqueciam-se da ética - como se fos
se isso algo natura), como se para eleger-se, 
fosse possível e adequado não levar em con~ 
ta os valores_da verdade, da honestidade es
pecialmente os compromissos que cada' um 
tem com as suas proposições e idéias. Isto é 
importante, porque se nós, na própria épo
ca das eleições, estivermos deixando de lado 
a ética depois, ao longo de nossas vidas co
mo representantes do povo, iremos assistir 
procedimentos, atitudes e a tos que certamen· 
te poderão ferir a dignidade, não apenas a 
nossa, dos representantes do povo, da nossa 
Casa, mas a dignidade daqueles que nos ele
geram. 

Isso vem a propósito, por exemplo, de 
um momento importante que vai viver o Se
nado Federal, nesses próximos dias, pois esta
remos examinando o projeto que vai regula
men~ar e, em especial, restringir o poder do 
Prestdente da Repú.blica de estar baixando 
medidas provisórias. 

Ora, no início de nossa legislatura os Pre
sidentes de ambas as Casas, o Senador Mau
ro Be~evides ~ o Deputado lbsen Pinheiro, 
traduztram mUito claramente os sentimentos 
do p~vo ao expressarem que, este ano, nes
ta Ie_g1slatura, .dcver-se-ia a~ui colocar o quan
to estamos dispostos a diZer ao Presidente 
Fernando Collor de Mello, que é chegada a 
hora. de elaborar, em especial, a política eco
nô.auca, através de projetes de lei e não atra
vé~ de med~das provisórias; até porque a_ pró
pna recessao por que passa o País tem mui
to a ver com a maneira segundo a qual a po~ 
!ítica económica vem sendo elaborada. Os 
mú.meros planos ~e con_gelamento de preços, 
as_ múmeras medidas de reformas tributárias 
fe1ta.s, antes por decretos-leis e, agora, por 
~e<hdas provisórias fazem com que não ha
Ja~ a devid~. esta_bilidade __ das regras do jogo, 
nao perm.rtmdo assim que dirigentes_ tanto 
de_ empresa~ públicas quanto de empresas 
~rrvadas defmam o que irá acontecer no ho
nzonte a curto, a médio e a longo prazo. E 
a p~ópria diminuição dos investimentos na 
economia tem a ver com a · provisoriedade 
das medidas de política econômica 

Faz-se nJ~c-~á_rio que o Senado Federai"
ve~ a. definir --com fiimeia ·que é -preciso 
re::tnng~r o poder de o Presidente da Repú
blica editar medidas provisórias: Se por poU
cos votos na Câmara dos Deputados não se 
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conseguiu limitar esse poder do Presidente 
da Rep6blica, caberá ao Senado nesta sua 
primeira oportuntd2de, ser testado, E deve
m~s le:'ar em conta a oquestão -da ética, 
pors ~ rmprensa, infelizmente, já notícia que 
havena~ parlamentares que estariam dispos
tos a nao aprovar exatamente aquilo que foi 
expresso ?elos Presidentes de ambas as Ca
sas, pelo próprio Senador Mauro Benevidcs 
com relação a esse assunto. Seria importan
te que qualquer projeto considerado de inte
resse naciona~ como por exemplo a Ferrovia 
Norte-Sul, fosse examinado pelos senadores 
desta Casa, pelos deputados federais, no Con
gresso Nacional, não ~ luz de qualquer inte
resse em se aprovar projetas de lei, tais co
mo o do Deputado Fe_der:aLNcl_g~n_ Jobim. 
Não se pode admitir que parlamentares este
jam aqui votando a favor ou contra os desíg
nios do Governo, em função de como o Go
verno vai tratar seus assuntos de interesse 
regional, ou, muitas vezes, de interesse parti
cular, ou assuntos até que possam ser de in
teresse de grupos empresariais privados. Eis 
por que, Srs. _Senadores, gostaria de regis
trar a importância de levarmos em conta a 
questão da ética, dos valores da nacion_alida-
de brasileira. --

Ainda há poucos dias, o Presidente Fer
nando Collor de Mello citou o filme "Os Into
cáveis11. Antes, citou o filme 11Dança com Lo
bos". Quero registrar algo importante desse 
filme ''Dança com lobos", ganhador do maior 
nlimero de prêmios da Academia de Oscars. 
Após duas décadas, em especial no país cen
tro do Primeiro Mundo, no país centro do 
capitalismo, onde se procurou dizer que o 
que se deveria prevalecer eram, sobretudo, 
os valores do individualismo, o interesse pró
prio, o de se levar vantagem em tudo, os va
lores de Ronald Reagan -e Margareth -Tal
cher, eis que, duas décadas após, isso se refle
te na própria produção cUltura~ em termos 
de peças de teatro e filmes; De repente vem 
uma boa nova, e um grande __ atar, diretor e 
produtor, que é Kewin Costner, traz à luz 
os valores importantes das nações indígenas 
do continente americano, valor~ que não 
são propriamente o de se levar vantagem 
em tudo, o lucro máximo, o individualismo 
exacerbado. São os valores da harmonia, os 
valores da vida em comunidade, os valores 
do respeito humano, os valores do respeito 
pelo próximo. Tenho a impressão de que se 
quisermos coi:lslruir uma Nação mais saudá
vel, se quisermos elaborar uma política eco
nómica, que comece a levar em conta os inte
resses dos trabalhadores brasileiros, os inte
resses de toda a nacionalidade, de toda a po
pulação brasileira, vamos ter que pensar em 
valores outros que não aqueles que prevale
ceram até recentemente no Brasil 

Por essa razão, quero sauda_r a realização 
da Prefeitura Muriicipal de São Paulo, da Se
cretaria da Cultura, através da Secretária 
Marilena Chaú.~ por realizar esse significati
vo Simpósio sobre a J;:tica no Brasil. Muito 
obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Grato a V. &n nobre Senador. 

Com a palavra o nobre Senador Ney Ma
ranhão. 

O SR. NBY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
d_ente, Srs. Sen~ores, hoje aqui neste plená
no os pronunCiamentos, na sua maioria, tra
tavam de um assunto que tod.o __ o País está 
acompanhando com cautela e com todo o 
cuidado- o problema do escândalo da Previ
dência. 

Es_tamos vendo, desde quinta-feira passa
da, a tmpre~s"' falada e escrita publicar, co
mo hoje o faz um dos jornais de grande cir
culação no País em suas manchetes: Presiden
te da Qataprev pede demissão; Presidente 
Collor anuncia que fará uma limpeza na Pre
vidê"ncia; Magri denuncia ameaças de morte 
à sua famllia; O maior beneficio do INSS é 
6,7 nn1hões; Parlamentares disputam a aber
tura de CP!. Enfim, é um assunto de interes
se do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos 
que a história da Previdência vem de longa 
data. A Previdência foi criada pelo Presiden
te Getólio Va.rgas. Naquela época, esse orga
nismo era formado, se não me engano, pelo 
!API, pelo Instituto dos Bancários, pelo 
SAPS e váriOs outros institutos,. · 

E, desde aquela época, Sr. Presidente, 
sou teste-rnunb_a, e!ll 1954 _quando Deputado 
Federal pelo PTB, havia escândalos na Previ
dêricía. Lembro-me de um escândalo do Ins
tituto dos Bancários, um outro do IAPI na 
épõcil. do Presidente Juscelino Kubi_tschek. 

Depois esses institutos se unificaram no 
INPS-, no Iniinps, enfim, houve uma unifica
ção, dos anos 70 para cá. Esses institutos, 
unidos, formaram um conglomerado e não 
houve, de maneira alguma, no sistema da Pre
vidência, que há mais de 20 anos, começou, 
nenhuma tentativa no sentido de melhorar 
todos os sist~s de informações, que todos 
sabemos sempre foram de baixa qualidade. 

Agora, houve esse e$cânda._lo. Quero di
zer ao Senado da Repóblica que, desde ciue 
o Presidente Collor assumiu a Presidência 
da Rep6blíca,já existiam algUmas informa
ções, em virtude de uma fiscalização sigilo-' 
sa, com relação a tudo isso. 

Entretanto, gostaria de lembrar que os 
·governos passados nunca foram ao fundo 
do poço com a finalidade de fiscalizar e, nem 
tam- pouco, ColOcar na cad~ia os culpados, 
havia que, antes do Preside_nte Fernando 
Collor assumir, houve ·um funcionário da Pre
vidência que caiu na besteira de bater com 
a língua· nos dentes e o resultado todo mun~ 
do sabe: íoi assassinado. 

Podem ficar certo v. Exos de que esS·e·as
sunto será devidamente esclarecido, porque 
õ !'r~sidente da República tem um compro
rr.usso com o povo brasileiro de erradicar a 
cOrrupção. Sua ExCelência assumiu um com~ 
promisso em praça pliblica, e a Oposi~o, O 
CongressO, enfim, o povo brasileiro não per
dem por esperar, dentro de pouco tempo to
dos aqueles envolvidos serão ec.emplarmen
te punidos por esse verdadeiro assalto à Pre
vidência Social. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex11 me 
permite um aparte? 

O SR. NBY MARANHÃO-- Tenho o 
prazer de conceder o aparte ao nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jntahy Magalhães- Senador Ney 
:Maranhão, V. Ex11 permita-me referir ao fi
nal desta parte de seu pronunciamento e di
zer que Y: E,x& está f~endo uma injustiça 
com o Mm1stro da Justiça Jarbas Passarinho, 
porque S. Exa, quando Ministro da Previdên
cia, tomou algumas medidas para apurar fa
tos de fraudes naquela pasta, e essas fraudes 
foram apuradas. O ministro que o sucedeu, 
o ex-Governador da minha terra, Waldir Pi
res, também fez o mesmo, algumas fraudes 
foram apu~das e o assunto levado à Justiça. 
Portanto, nao é que nunca tenham sido apu
rados os fato_s e levados até o final; foram le
vados à Justtça, que dará o encaminhamen
to que julgar mais correto. Poderíamos lem
brar aqui o tema mencionado pelo nobre Se
nador Eduardo Suplicy: ética. Estamos ven
do essas apurações sem qualquer preocupa
ção com a ética. Há pessoas sem responsabi
lidade pelas fraudes, sem qualquer culpa com 
os fatos que ocorrem na Previdência lança
das à execração pdblica. E não há qualquer 
pre_ocupação com a imagem daquele cidaão. 
Hoje mesmo V. Exa leu a respeito de um apo
sentado, o Sr. Guimarães, que teria recebi
do 6 milhões e 700 mil. E já nos havíamos 
referido a um que teria recebido 10 milhões, 
e que disse não receber a sua aposentadoria 
desde julho do ano passado. Durante o tenl
po em que recebia a sua aposentadoria, te
ve uma redução de 25 salários mínimos e 
na última vez lhe pagaram, em julho do an~ 
passado, já valia apenas 8 salários mínimos. 
Assim, veja V. Ex11 que esse "marajá" de 10 
milhões não existe. Disseram que bavia uma 
senhora que recebia mais de 7 milhões. Ela 
até aparece na televisão, dizendo que está 
procurando esse dinheiro para fazer uma via
gem para Paris e até hoje não o encontrou. 
Ela também não recebe essa quantia mc:s 
apenas 400 mil. Que culpa ela tem? O pior 
é que nem o que tem direito da es:á rece
bendo agora. Está~se falando em um dossiê 
que foi elaborado por um fuilciónario que, 
agora, está:_ ocupando uma· Iunção importan
te no INSS. Os seus superiores disseram que 
até então nunca haviam recebido esse dossiê. 
Nós estamos vendo o diretor da Daraprev 
se demitindo - estavam fazendo uma apura
~o ~ntro das normas éticas, p_elo que ele 
diz, nao conheço o probfema, põr isSo -é que 
estou esperando para que se faça essa apura
ção ~través do Congresso Nacional- e o que 
ele diZ é que estamos faZendo uma apuração; 
e, agora, querem dar notícias e não apurar 
o~ ~tos. A preocupação agora é com a notí
cta, com a propaganda, com a CaÇã aos ''ma
rajás"; é isso que ~ está tentando fazer. Não 
tinham mais o que fazer e, ·agora, querem 
voltar àquela figura do "marajá", que deu 
margem a uma eleição no Brasil. Então, va
mos voltar ao assunto do Senador Eduardo 
Suplicy:- é preciso ética, é preciso respeitar 
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aqueles que não são culpados, que não po
dem ser jogados perante a opinião pública. 
como culpados. É isso que precisa acabar, e 
vamos apurar até o final esses crimes; e não 
fazer o que o Senador Odacir Soares quer: 
o Congresso apenas acompanhando a apura· 
ção. Não, o Congresso tem que apurar tam
bém e não apenas acompanhar as apurações. 

O SR. NEY MAR.ANH.ÃO - Respeito 
muito as posições de V. Ex'"' que, aqui nesta 
Casa, sempre fez uma oposição construtiva 
ao Governo. Agora, peço permissão para dis· 
cardar de V. Ex0 quando fala que o Gover
no está interessado apenas em mostrar fatos 
que não são concrCletos. Por exemplo, V. 
Exa acabou de falar sobre o caso dessas pes
soas que dizem não ter recebido a quantida
de publicada na imprensa. Essa foi uma de
niíncia que acho correta do Deputado Mau
rílio Ferreira Lima na tribuna da Câmara e 
concorreu para as informações. O Governo 
estava investigando esse_caso, secretamente, 
a investigação vazou motivando o- que V. 
E.:.fl acaba de citar: pessoas queonun~ca rece
beram um tostão, ou que receberam alguma 
coisa, mas nunca aquela importância referi
da na imprensa. 

Agora, quero fazer também uma referên
cia complementar aqui ao Ministro Jarbas 
Passarinho e ao ex-Governador da Bahia. S. 
Ex's fizeram alguma coisa, tentaram e puni
ram pessoas que fraudaram a Previdência, 
mandaram-nas para a Justiça. Mas aquilo 
por que me bato, Senador, é que eles não ti
veram condições, pelo pouco tempo que pas
saram no Ministério da Previt!ência Social, 
de se aprofundar e ir no fundo do poço pa
ra descobrir essa máfia que está hoje tão fo
le que uma grande parte de pessoas que co
nhecem os problema.s têm medo de denun
ciar, por causa da vindita, como aconteceu 
com esse cidadão que foi ass.âssiil.adO. 

Mas, Senador Jutahy Magalhães, V. Ex"' 
pode fícar certo, pode ficar tranqüilo que 
com essa convocação de Ut.'l3 CPI, o Congres
so também vai acompanhar trnnsparentemen
te, Executivo e Legislativo, nós vamos fazer 
com que essa máfia, esses ladrões de grava
ta sejam todos postos na cadeia. A Nação 
brasileira, de uma vez por todas, terá isso 
como um ecemplo, porque essa quadrilha 
que está assaltando a Previdência, para mim, 
é piei do que qualquer bandido do morro, 
porque está roubando aqueles que mais ne
cessitam. 

Quero dizer a V. Ex11 que c Presidente 
da República não pode evitar, Se._ ado i:-, a es
ta altura dos acontecimentos. vazamentos 
de informações, e daqui para la "'averá ou
tros de pessoas fortes mais para confundir 
os inquéritos, que, tenho certeza absoluta, 
estão envolvidas nesse tráfico de influêD.cias, 
nessa ladroeira que está acontecendo na Pre
vidência SociaL 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. E'x11 

um aparte? 

O SR NEY MARANHÃO - Com mui
to prazer. 

O Si'. Oâacir SoareS -- Eu queria dízer 
a V. Ex8 que na realidade eu não propus, 
mas acho até a idéia muito boa, como ressal
tou __ o Senador Jutahy Magalhães, mas que 
se organizasse, no Congresso Nacional, uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para 
acompanhar os inquéritos que estão sendo 
conduzidas a nfvel administrativo e de Polí
cia Federal. Considero a sugestão do Sena
dor Jutahy Magalhães como se fora minha, 
porque o processo utilizado pelas comissões 
parlamentares de inquérito é o do Código 
de Processo Penal, o mesmo que está sendo 
utilizado pela Polícia Federal. Então, seria 
muito bom, a meu ver, que nós, do Congres
so, puâésse.rrios simultaneamente, sem perda 
da nossas competência e da nossa indepen
dência, nos aproveitar dos próprios depoi
mentos, das próprias acareaç6es, das próprias 
audiências que já estão se realizando no âm
bito administrativo e no âmbito da P_oUcia 
F~eral. O que eu fiz questão de ressaltar 
naquele aparte que dei ao discurso do Sena
dor Affonso Camargo é que nós não deve
mos. ficar apenas nos discUrsos; o Congres
so é useiro e vezeiro em se aproveitar de acon
tecimentos como este para fazer discursos 
que terminam em nada. Deseja o Governo 
do Presidente Collorapurarcristalina e trans
parentemente essa questão das fraudes na -
?~vidência ~ocíaL E nem poderia fazer de 
Outra forma. O que eu quis dízer é que não 
basta ao Presidente do Senado, nem ao Pre
sidente da Câmara desejar, por consenso, 
construir uma CPI do Congresso NacionaL 
É necessário que haja um documento formal
meilfê-ptõduzido pelas lideranças parlamenta
res ou por um número considerado de Con
gressistaS represeritantes d3 Câmara dos De
putados e do Senado Federal, para que es
sa Comissão -Parlamentar de Inquérito efeti~ 
valnente se coÍlstitua. Nós, do Governo, que
remos que ela se constitua. O GOverno dese~ 
ja _issO: E toda a Nação sabe que essa ques
tão das_ fraudes_ na Previdência _surgiu de 
uma denúncia foimulada p_or um -deputado 
da-cipOSíçãô. De posse da dentincia, determi
nou o Presidente Collor imediatas providên
cias no sentido de que a denúncia fosse apu
rada. Agora, veja V. Exn o seguinte: já esta
mo~ alguns parlamentares, a nos queixar 
de que o Presidente determinou a suspensão 
do pagamento dos benefícios àqueles 300 su
postos "marajás11

, e_ que este fato já está oca
sionando prejuízos àqueles que, supostamen
te- porque não conheço ninguém no Parla
mento que tenha essa informação produz{
da conclusivamente - recebiam 7, 8 10 ou 
14 milhões de cruzeiros~ e que, na realidade, 
só recebeJJ?- 50, 60 ou 30 mil çruzeiros por 
mês. De~que maneira pode o Governo, de 
que maneira pode a Policia Federal chegar 
esse_ momento_ a _essa conclusão,_ se os traba_~ 
lhos de apuração não foram concluídos? La
mentavelmente - no meio desses. 300 "mara
jás11, ou nomeio de todas essas fraudes que 
se_ produziraJ..D ao longo desses últimos .30 
ou _4g.~nos, ou a partir da c~ação dos institu~ 
tos de previdt:ncia à época, logo depois da 
redemocratização por Gettilio Vargas- sabe-.: 

mos que no meio disso, lamentavelmente, po
dem estai- ocorendo injustiças. Realmente, 
dentre os 300 "m.arãjás11 podem estar alguns, 
ou todos até que, na realidade, não recebam 
aqueles vultosos benefícios. :Ma~ ninguém 
neste Pafs, hinguém Ílo Congresso Nacional 
tem essa informação conclusivamente. Com 
relação à questão da ética, que foi levanta
da pelo Senador Eduardo Suplicy, concorda
mos plenamente. Só queremos que esse cará
ter da ética não seja manuseado ao bel-pra
zer de quem faz ó discurso. queremos que 
a ética- seja uma qualidade utilizada ampla~ 
mente em relação a todos aqueles cidadãos 
brasileiros que sejam eventualmente acusa
dos disso ou daquilo. Lamentavelmente, a 
ética não se aplica invariavelmente a todo 
mundo. E eu me lembro da discussão que ti
vemos aqui na semana passada, o princípio 
de Direito não mudou, é o mesmo; todos são 
inocentes até que se prove em contrário. Pa~ 
ra que alguém seja a·cusado de ter vulnera
do esse ou aquele dispositivo de qualquer 
código de ética, de qualquer código adroiClnis
trativo, de qualquer Código Penal Civil ou 
de Processo Penal ou de Processo Civil é ne
cessário que a sentença ou a decisão transi
te em julgado. Então, em relação à questão 
da ética, estamos todos de acordo. Quere
m~s apenas que ela seja utilizada imparcial
mente para um e para outro. Não queremos 
que ela seja utílizada apenas quando a oposi~ 
ção deseja firmar ~sa ou aquela posição dcn
tro do Cong_!"Csso Nacional. Esta.õ:ios plena
mente de acordo. Por outro lado, parece
me que a questão da fraude na Previdência 
ou da fraude em relação ao Estado é uma 
questão crónica, uma questão antiga, que 
nasceu com a própria criação da figura do 
EStado, da organização do Estado. Nos mo
mentos em que as sociedades resolveram se 
organizar em estados, _surgiu a fraude, surgiu 
a cOrrupção, surgiu a desonestidade. E no 
caso específico da· Previdência, ela é antiga 
também V. Ex"' lembra muito bem o Sena
dor Jutahy Magalhães foi muito reliz em rela
ção a isso quando fez referência ao- trabalho 
ingente, gigantesco, realizado pelo Senador 
Jarbas Passarinho e também, vamos fazer 
justiça, peloex-govem<:~:dor da Bil:hia,-Deputa
do Waldir Pires. Lamentavelmente S. Ex_a 

não puderam conter a seu tempo a prática 
dessa atividade criminosa. 

O SR NEY MARANHÃO- Exatamen~ 
te, nobre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odadr Soares- Agora, nós preci
samos ter em mente que o Presidente Collor 
não pode cOnsertar este País em 24 horas. 
O Presidente t~m um programa _de Gcivei-
no que assentou sobre a falência do Estado, 
sobre o apodrecimento da sociedade e dos 
costumes. Esse fato da fraude é aleatório, e 
outros fatos vão surgindo, o que não invalf
da aquilo que quis e quer a sociedade brasilei
ra:-· transparência do Estado e_ dos a tos da 
autoridade ptíblica. Isso o Presidente quer, 
o que já deixOu muito claro. Outra coisa que 
eu queria ressaltar é que não é tão simples 
como parece, nobre Senador Ney Maranhão, 
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apurdo fraude na Previdência Social, quan
do se sabe que o universo dos benefícios con
cedidos hoje, pela Previdência Social, é de 
14 milhões. Apurar, manipular e manusear 
14 milhões de benefícios não é a mesma coi
sa que manipular a folha de pagamento de 
uma prefeitura municipal ou até mesmo de 
qualquer estado brasileiro, que tem em mé
dia cerca de 100 mil servidores, 50 mil, 60 
mil, 200 mil, ou mesmo de_ 600 mil ou 700 
mil, que é folha de servidores do Estado_ de 
São Paulo. 

O SR. NEY MARANHÃO - Permite
me, nobre Senador. Mais ainda, o sistema 
da Previdência, de 20 anos para cá, não foi 
n.ada wdllmado, é o rucsmo. 

Então, como é que o Presidente da Rcp1í
blica, que tem um ano de governo, poderia 
melhorar isso do dia para a noite? Não poderia. 

O Sr. Odacir Soares - Exatamente. No
bre Senador_ Ney Maranhão_, __ o que acho, o 
que está claro e precisa ficar bem claro pew 
rante a Nação - e não tenho nenhuma dúviw 
da de que está - é que o Presidente deseja, 
vai apurar e punir os responsáveis pelas frauw 
des que estão ocorrendo na :E_revidência Sow 
cial e que possam ser efetivamente apuradas. 
Todos sabem que estamos em um estado dew 
mocrático de direito, que temos leis e que, 
lamentavelmente, só podem ser punidos cri
minalmente aqueles contra quem, nos proces
sos criminais, haja evidências indiscutíveis 
da prática desse ou daquele delito. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex11 me 
permite um aparte, nobre Senador Ney Ma
ranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO - Tenho o 
prazer de ouvir o Senador Ju_t_ahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalh!es- Gostaria apew 
nas de abordar, ligeiramente, aspectos desw 
se aparte do Senador Odacir Soª-res. Em pri
meiro lugar, ninguém imagina que vão aca
bar as fraudes da Previdência nem neste Go
verno, nem no próximo, nem 1ão cedo. 

O SR NEY MARANHÃO - Pode me
lhorar, não é, Senador? 

O Sr. Jutahy Magalhãe$- Pode melho
rar, porque, infelizmente, temos alguns pro
blemas que estão se ínstimcionalizando no 
País e este é um deles. Mas o que digo, Sena
dor, é que a ética, voltando ao tema do dis
curso do Senador Eduardo Suplicy, determi
na também, como acabou de dizer o Sena
dor Odacir Soares, que não se pode dar uma 
punição penal a quem não tenha a responsa
bilidade apurada, determinada não só pelo 
Código Penal, também através de inquéritos 
de ordem administrativa. O Senador Odacir 
Soares disse que há Senadores que estão re
clamando que não se está pagando àqueles 
que têm direito. Eu estou reclamando! Eu 
mesmo reclamo, porque acho que aqueles 
que têm direito devem receber. E aqui se re~ 
pete: "marajás". Inverto a pergunta: Há algu
ma comprovação de que esses cidadãO!j s_ão 
"marajás" ou foi um erro de interpretaçã~ 

da folha? Será que existem esses 315 "mara
jás" dessa folha de pagamento ou houve um 
erro de interpretaÇão? Pelo que estão dizen
do os diretorcs da Previdência, o que houve 
foi um erro de interpretação dos valores que 
constam naquela folha. E não só erros, co
mo, acredito, fraudes. Pois aparece o nome 
de uma pessoa como tendo recebido dez mi
lhões de cruzeiros e ela diz que não recebeu; 
se há outro que já disse qUe recebeu sete 
milhões de cruzeiros-e iSso tamb6m -não ocor
reu; tem aposentado que não o é, é ainda 
professor universitário; então existem as frau
des, mas apontar esses cidadãos como os 315 
"marajás" foge à ética administrativa. Não 
espero que o Presidente Collor resolva to
do este problema de uma hora para outra; 
acho que ninguém espera. Todos nós quere
mos que ele apure e puna, mas não jogue à 
execração pública nomes que ainda não te
nham a sua responsabilidade apurada. :1:: es
ta a diferença de atitude: antes de ter essa 
preocupação e essa· rapidez, esse· entusias
mo, tenhã a pfeocupação de apurar correta
mente. E é a isso que queremos que se che
gue: à apuração correta. E o tal estádio que 
s_erá lotado de pessoas, que serão aprisiona
das, conforme foi prometido no infcio do 
Governo pelo Sr. Romeu Tuma, aí não che
ga a ter um estádiO de 80 ou 200· mil pesso
as, mas que tenham pelo menos alguns, cujas 
responsabilidades sejam apuradas e, se culpa
das, irão para a cadeia por terem fraudado 
o País. 

o- SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Jutahy Magalhães, quero dizer que, na quar
ta-feira, V. Ex11 .ouvirá do Presidente da Re
pública dados estarrecedores sobre esse pro
blema da Previdência Social. Inclusive não 
posso adiantá-los; Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, na quarta-feira, re
ceberá uma parte desses dados e, en~ão, V. 
& 11 me dará razão quando sou~r, não digo 
esses 315, masa!guns desses nom~ que cons
tam da lista, há pessoas que estão receben
do ordenados de "marajás". Isso, na próxima 
quarta-feira, V. & 0 saberá. 

'\gora, não podemos. .. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Exa me 
permite, nobre Senador? É apens para fazer 
uri':l:.'l pergunta. 

O SR NEY. MARANHÃO -Pois não. 

O -Sr. Jutahy Magalhães - Não quero 
defender a, b, ou c, antes de se apurar, an
tes de se determinar a legalidade ou não des
sas aposentadorias, é possível fugir-se ao Di
reito, desrespeitar-se o Direito? Agora, en
tendo que existem métodos de o Governo 
determinar ou não o pagamento de aposenta
dorias que considera ilegais, mas que vá bus
car os meios dentro das normas jurídicas e 
recompor a realidade. O que não é possfvel 
é fazê-los aleatoriamente, como se tem feito 
através de medida provisória, a~ passando 
por cima da Constituição. Não é esta a ma
neira de governar, temos que respeitar as leis. 

O SR. NEY MARANHÃO - oSenador 
Juta.J:y ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - PenDita-me, 
apenas, concluir o _01eu _raciocínio e_ 4izer: 
não se estão apurando esses fatos apenas a 
partir da denúncia do Deputado Maurílio 
Ferreira Lima, são resultados do que vem 
sendo investigado há muito tempo. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito an
tes, Senador. Muito antes estava sendo i pura
do, Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - O erro foi 
exatamente fazer como estão fazendo agora 

O SR. NEY MARANHÃO- Ma~ o cul
pado disso, Senador, foi um Deputado do 
PMDB que foi para a tribuna denunciar o 
fato, o que prejudicou as informações, e a 
apuração que o Governo estava fazendo des~ 
de o início. Precipitaram-se os acontecimen
tos e, com isso, S.enador, ficaram prejudica
das justamente essas pessoas que V. Exa. aca
bou de citar. Quem arrolou o nome das 315 
pessoas não foi o Governo, foi um deputa
do do PMDB, Deputado Maurílio Ferreira 
Uma 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex 11 me per
mite um aparte, nobre Senador Ney Maraw 
nhão? 

O SR. NEY MARANHÃO -Terei mui
to prazer, eminente Senador, depois de con
cluir meu raciocfuio. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Gostaria, tam
bém, de ter a oportunidade de apartear V. & 0 

O SR NEY MARANHÃO -Então, Se
nador Jutahy Magalhães, quem precipitou e 
col~cou o nem~_ de_ algufl! inocentes nos no
ticiários da imprensa falada e escrita não foi 
o Presidente Collor, foi um deputado do 
PMDB, da tribuna da Câmara dos DePuta
dos, portanto, o Governo não tem culpa. 
Agora, o Governo;-desde o inicio da sua ges
tão, estava investigando esses fatos. O que 
não posso admitir é qu.e duvidem de que o 
Presidente Collor vai mandar apurar tudo, 
porque vem fazendo isso desde o começo. 
Esses fatos, Senador Jutahy Magalhães, vêm 
de muitos anos, V. Ex0 haverá de concordar 
que os governos anteriores procuraram me
lhorar o sistema previdenciário para evitar 
menos fraudes, mas não conseguiram. Tan
to é: _verdade que ele é o mesmo de 20 anos 
passados. Dentro dessa ótica, o Presidente 
Collor não pode fazer milagre, mas, tenho 
certeza absoluta, punirá os responsáveis, co
mo eU disse e continuo a dizer, doa a quem 
doer. Concordo com V. & 0 quando diz que 
algumas dessas pessoas estão com o nome 
na rua da amargura. Mas a culpa não foi 
do Gov:erno, repito, foi de um deputado do 
PMDB, qu<; deveria pegar esses dados e mos
tráwlos ao Governo, que teria a obrigação, e 
eu tenho certeza de que isso ocorreria, de 
apresentar o resultado das investigações _que 
estavam sendo feitas. É culpa do Presidente 
da Repiiblica? Não, Senador! Nós vamos apu-
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rar tudo até o final, porque do Governo do 
Presidente Fernando Collor, ninguém pode 
duvidar. Com a conclusão dessas apurações, 
vamos extirpar, pelo menos, 80 a 90% daS
fraudes da Previdência e colocar esses bandiw 
dos na cadeia. 

O Sr. Odacir Soares- Senador, eu gosta
ria apenas de concluir meu aparte. 

O SR NEY MARANHÃO - Tein V. 
:sxa a palavra, nobre Senador, para concluir 
seu aparte. Peço apenas que seja breve. 

O Sr. Odacir Soares - Quero dlzer a V. 
Exa que não concordo com a afirmativa de 
que o Deputado do PMDB é culpado. Creio 
que o Deputado Maurflio Ferreira Lima agiu 
corretamente. Recebeu uma informação de 
que havia fraude, e fez aquilo que deveria 
fazer: denunciou. E o Governo do Presidenw 
te Collor fez aquilo que era sua obrigação: 
mandou apurar. Considero esse, também, 
um fato natural. Nobre Senador Ney Mara
nhão, não vejo também - como vêem alguns 
parlame;atares da Oposição - a increpação 
de nenhuma responsabilidade, ou a prática 
de qualquer irregularidade, no momento 
em que o Presidente manda demitir três ou 
quatro díretores do INSS. Não é nada disso. 
O Presidente, simplesmente insatisfeito com 
o andamento das investigações da fraude -
podendo demiti-los - os demitu. É um fato 
absolutamente natural Do mesmo modo que 
eles foram nomeados para um cargo em co
missão, eles foram demitidos desse cargo. 
Não há increpação de nenhuma irregularida
de. Não li, em jornal algum, declaração de 
quem quer que· seja do Governo dizendo 
que esse ou aquele diretor é responsável por 
essa ou aquela irregularidade. Por outro la
do, há essa questão dos trzentos e quinze 
1lznarajás11

• Se o Presidente Collor não tives
se preventivamente determinado a suspensão 
dos pagamentos, hoje ele estaria sendo· acusa
do de não ter tomado aquele providência bá
sica e- prelimíriar que -qualquer investigaOor 
de polícia tomaria, ou seja, prevenir. Ora, 
uma folha de pagamento de 315 aposentados 
que chega a mais de 300 milhões de cruzei
ros por mês, evidentemente que tinha que 
ser investigada e os pagamentos suspensos. 
Era o mínimo que o Presidente Collor pode
ria fazer, e o fez bem. Lamentamos que no 
meio desses suspostos 11marajás" estejam algu
mas pessoas que não o são. Mas também is
to está sendo verificado e apurado. Ninguém 
deve recear nada, porque tudo se esclarecerá. 

O SR NEY MARANHÃO- E o Gover
no irá dar satisfação à opinião pública nes
se sentido. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR NEY MARANHÃO - Com pra: 
zer, ouço V. Ex8 

O Sr. Eduardo Suplicy - Serei breve. 
Se, efetivamente, for constatado que trezen
tas e tantas pessoas, ou mesmo algumas de
las, recebem salários extraordinários,. e caso 

esses salários estiverem acima daquilo que 
o Presidente da República percebe, V. Exa 
há de convir que estará o próprio Governo 
descumprindo a Constituição. Porque razão? 
O art. 37, inciso XI, diz, claramente, que a. 
maior remuneração paga no âmbito da admi
nistraçãO federal deva ser a do Presidente 
da República. 

O SR NEY MARANHÃO - Concordo 
inteiramente com V. Ex8 

O Sr. Eduardo Suplicy - Portanto, caso 
esses--pagamentos estejam sendo realmente 
efetuados, estaria havendo descumprimento 
da Constituição. O que_é uma outra irr'egula
ridade que piecis'aria ser averiguada, e obvia
mente o Governo Federal tem responsabili
dade sobre iSso. Precisamos, inclusive, inda
gar ao Presidente da República em que me
dida, no âmbito do Governo Federal, não 

se está cumprindo o inciso XI do art. 37 da 
Constitrilção, que díi-que a maior remunera
ção paga deva ser a do Presidente da Repú
blica. 

O SR NEY MARANHÃO -Agradeço 
o aparte de V. Ex8

, que, como sempre, é 
um Senador que faz uma oposição ao Gover
no, mas uma -opbsição construtiva. O aparte 
de V. Exa foi niuito importante nesseS escla
recimentos que estou dando ao Senado da 
República e será fevado em consideração pe
lo Governo. Concordo com V. Exa muito 
obrigado. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me 
V. Ex8 um aparte, nobre Senador? 

OSR.NEYMARANHÃO-Temoapar
te o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrodnio Nobre Sena
dor Ney Maranhão, V. Ex_a tt"az à discussão 
essa matéria que tomou conta, hoje, de prati
camente toda ·a reunião do Senado Federal 
nesta segunda-feira. Por certo, é o momen
t.Q_ exato para se tratar desse assunto. Gosta
ria de fazer algumas considerações envolven
do outros- aspectos. Penso que o Presidente 
está absolutamente correto em mandar apu
rar os fatos. Pode parecer que Sua Excelên
cia está à caça dos 11marajás", mas, por certo, 
caçando os 11marajás", é bem provável que 
haverá de matar dois coelhos com uma só 
cajadada, ou talvez, até, mais coelhos ... O 
que nos preocupa é que conforme ouvimos 
do Ministro do Trabalho e da Previdência 
Social, até quarta-feira deVerão ser anuncia
dos os nomes dos fraudadores do Instituto 
Nacional de Seguridade Social. Sabemos, po
rém, que os oe-Ministros desse Ministério 
da Previdência Sociai._já aqui citados,eminen
te Ministro da Justiça hoje e ex-Minístro da 
Previdência Social, nosso querido Senador 
Jarbas Passarinho, e o eminente Deputado 
-Waldir Pires, procuraram também coibir as 
fraudes da Previdência Social. temos a certe
za de que o Presidente Collor de Mello, atra
vés das pessoas ligadas ao caso, haverá de 
dar os nomes e deter:minar.J.:::que se abra in
quérito e que se coloqueni'·na cadeia todas 
essas pessoas,independente da cor do colari-

nho. Ocorre que isso depois yaipara a alça
da da Justiça, e é nisso que está o nosso te
mor, porque vai enrolar e ficarão em prisão 
domiciliar, como outros Naji Nahas da vida. 
Parabenizo V, Ex8 por enfocar esse assunto. 

OSRNEYMARANHÃO _Quero agra
decer o aparte de_V Ex3 O seu testemunho 
é muito importante, porciue o nobre Sena
dor é médico, portanto, profundo conhece~ 
dor desses assuntos da Previdência Social 

Quero dizCr à Presidência do Senaào Fe
deral e aos meus Colegas que o GovernO vai 
C~Caurir esse assunto, terminando por mos
trar os culpados e os inocentes. Essas infor
mações que o Presidente da Repíiblica vai 
receber na quarta-feira demonstram o come
ço do que vai ser investigado na Previdência 
Social 

Podem ficar tranqüilos, a Oposição e o 
povo brasileiro, que esse é um compromisso 
de honra que o Presidente Collor de Mello 
e o seu Ministro do Trabalho e o Presiden
te do INSS têm com a NaÇão brasileira. 

O Sr. Humberto Lucena V. Ex8 me 
permite um aparte? 

O SR. NBY M.ARANP~ - Portanto, 
Sr. Presidente, Srs. Senador-es, antes de ter
minar essas minhas considerações terei o pra
zer de dar o aparte ao nobre Líder do 
PMDB, ilustre Senador e meu amigo, Hum
berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena _ Acompanho 
com atenção o pronunciamento de V. & 8 , 

que procura trazer ao Senado a postura do 
Governo quanto à deníincia de fraudes na 
Previdência Social, sobretudo envolvendo, 
já agora~ alguns proventos de valores astronó
micos, segundo a imprensa. V. & 11 falou que 
o escândalo foi ocasionado pela deníincia 
do Deputado Maurfiio Ferreira Lima, do 
PMDB de Pernambuco ... 

O SR. NEY MARANHÃO _ Aliá; S. 
&_a nos trouxe um grande beneficio. 

O Sr. Humberto Lucena _ Era isso que 
queria dizer a V. Ex3 já que S. _Exa recebeu 
uma documentação nesse sentido, não teria 
outro dever a cumprir se não o de. .. 

O SR NEY MARANHÃO _Claro, cla· 
ro, senador! 

O Sr. Humberto Lucena ... fazer a in
dispensável den6ncia ao Goveino para que 
es~e -'?rocurasse apurá-Ia. Mas, o que ouço, 
pnnc1palmente nas palavras de V. & 11, o ar
gumento de que o Governo, desde a posse 
do Presidente CoUor, portanto há um ano 
vem investigando irregularidades e fraud~ 
na Previdência Social O que me causa espé
cie, nobre Senador Ney Maranhão, é que so
mente agora se tenha dado conhecimento 
ao p6blico da existência desses "marajás" na 
Previdência. Veja bem: se os dirigentes da 
Preyidênçia Social eram pessoas competen
tes e da absoluta confiança, como não pode
riam deixar de ser, do Sr. Ministro do Traba
lho e Previdência Social e do Senhor Presi-
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dente da República, claro que esses proven
tos milionários já deveriam ter sido pinçados 
da (olha de pagamento da Previdência há 
muito tempo. O que desejo salientar a V. 
:aca ê que estranho que, portanto, apesar 
dessa investigação tão anterior no âmbito 
da Previdência, por determinação do Sr. Mi
nistro do _Trabalho, cumprindo ordens supe
rior-es do Senhor Presidente da Rep!lblica, 
que sempre têm-se mostrado zeloso pela aus
teridade administrativa, não se tivesse coibi
do antes esses abusos. Foi preciso que hou
vesse a den(mcia do Deputado Mauríl.io Fer
reira Lima para que, então, se sustasse o pa
gamento desses altíssimos proventos. Até a 
den(mcia do referido parlamentar, pagamen
to vinha sendo feito regularmente. Agora, 
digo, também, a V. Exa que me causaram es
pécie duas colocações do Ministro do Traba
lho e Previdência Social. Rogério Magri, por 
quem tenho, aliás, muito apreço pes.;soat: a 
primeira, de que iria colocar todo mundo 
na cadeia. Soabe V._ Ex 11 que é preciso ter 
muito cuidado com essas afirmações, até por
que, como bem lembrou há pouco o Sena
dor Carlos Patrocíni~ a nossa legislação ain
da é muito liberal e nem sempre certas pri
sões podem ser feitas sem que, logo, a liber
dade daqueles que foram para a cadeia, se
ja assegurada através de ordem de babeas 
corpus. Portanto é preciso muito cuidado. 
Penso que o Sr. Ministro do Trabalho, real
mente, tem que se dedicar à tarefa de punir 
exemplarmente, -e é claro que quando che
gar a hora da prisão preventiva tem que ha
ver cadeia. Mas não pode ser uma prisão ar
bitrária. A segunda colocação do Sr. Minis
tro do Trabalho e Previdência Social foi com 
relação ao pedido de demissão do presiden
te da Dataprev. Justament~ nessa empresa, 
é onde se processam as folhas de pagamen
to dos proventos dos beneficiários da Previ
dência Social - aposentados e pensionistas 
- S. sa pediu demissão e declarou - está ho
je em todos os jornais - que essa lista de tre
zentos e poucas pessoas não corresponde à 
realidade e, por outro lado, também, que nin
guém recebeu pelos que estão relacionados. 
Apesar, porém, do pedido de demissão do 
presidente da Dataprev e dessa sua declara
ção, o Sr. Ministro Rogério Magri, através. 
de uma rede de televisão, teceu os maiores 
elogios a S. S11 Disse até que S. sa era seu 
amigo pessoal, que havia se surpreendido 
com seu pedido de demissão e que esperava 
que ele continuasse colaborando até a próxi
ma quarta-feira, na apuração da den11ncia. 
Achei muito chocante a declaração do presi
dente da Dataprev, com o elogio do Sr. Mi
nistro do Trabalho. 

O SR NEY MARANHÃO Sr. Presi: 
dente, serei rápido em responder ao aparte 
do nobre Uder do PMDB, Senador Humber
to Lucena. 

Senador Humberto Lucena, V. & 3 , em 
seu aparte, citou, em primeiro lugar, o pro
blema do pessoal que estava recebendo' as 
aposentadorias, e isso já Vem: ocorrendo há 
muito tempo. Sabe V. & 8 que o que desen-

cadeou aquilo que o Governo estava fazen
do secretamente, foi a denúncia do Deputa
do do PMDB, meu amigo Maurflio Ferreira 
Uma, e como dizia ao Senador Jutahy Maga
lhães em seu aparte, podem ter saído na lis
ta_ nomes de alguns inocentes, mas isso será 
a paga dessas coisas todas que temos que 
apurar: os inocentes e os culpados. O Gover
no poderá, até, amanhã, pedir desculpas aos 
inocentes e nós, aqui, também poderemos 
pedir desculpas publicamente. Agora, o que 
não podia acontecer a essa altura dos aconte
cimentos, depois da denímcia do o'eputado 
Maurício Ferreira· Lima, é essas investiga
ções continuarem sendo feitas secretamente. 
Com respeito ~ Dataprev, em relação ao pe
dido de demissão do seu presidente, não te
nho nada contra essa posição. Mas, na quar
ta-feira o próprio Presidente da República 
dará conhecimento ~ Nação brasileira dos 
nomes dos culpados por esse grande escândalo. 

Assim, Senador Humberto Lucena, V. 
&a há de convir que, num assunto de tama
nha gravidade, alguns inocentes cheguem a 
ser incriminados, podendo, posteriormente, 
o Governo, através da Justiça, vir a reconhe
cer o seu equívoco. 

Quero·que fique bem claro que o Gover
no- do Presidente Collor, em um ano, não po
deria melhorar esse sistema da Previdência 
Social, o mesmo há 20 ãnos. SOb esse aspec
to, penso que V. Ex8 há de concordar comi
go. Tenho certeza, nobre Senador Humber
to Lucena, de que o seu Partido e todos nós 
queremos a transparência dos fatos e espera
mos que isso não se repita novamente em 
nosso País. 

O Sr. Marco Maciel Permite V. Exn 
um aparte, nobre Senador-Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO _ Ouço com 
prazer o nobi'e COlega, Senador Ma;co Ma
ciel, Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi. Fazendo soar a campainha.) - Peço 
ao nobre Senador que seja breve, pois o tem
po do orador está esgotado. 

O SR. MARCO MACIEL - Senador 
Ney Maranhão, minha intetvenção será extre
mamente breve. Apenas desejo, neste mo
mento, cumprimentar V. Exa, que fala em 
nome da Liderança do Governo, pelas pala
vra._s que agotã--produz e pelo debate que pro
picia sõbre essa questão que para todos nós 
é tão importante. Quero cumprimentá-lo, so
bretud_o porque traz de forma nftida a posi
ção do Governo e o que nós extraímos, de
pois de ouvirmos as suas palavras e do deba
le que aqui se travou, é que o Governo es
tá realmente no caminho certo. Estou sentin
do, pelo debate que aqui se travou, que hou
Ve, de alguma forma, um assentimento gene
ralizado as ações que o Governo desenvol
ve. Naturalmente, pode ser que um ou outro 
Parlamentar tenha uma maneira diferente 
de encarar a questão, mas todos, Sr. Presi
dente, todos sem exceção, estão acordes em 
um ponto: de que o Governo está agindo e 
está agindo certo. que é necessário agir e 

que isso é fundamental para que se restabele
ça a necessária credibilidade na administra
ção da Previdencia Social, que é o Fundo 
Financeiro de Apoio ao Trabalhador. e que, 
conseqüentemente. tem que ser resguarda
do para que assim bem seja resguardado o 
interesse público. Por isso quero encerrar o 
meu breve aparte, meu caro Senador Ney 
Maranhão, felicitando-o pelas suas palavras 
e de alguma forma dizendo que elas propicia
rão saudável debate nesta Casa, e que deste 
debate todos chegamos a uma conclusão sim
ples e correta, a de que o Governo agiu bem 
em adotar essas providências e que essas vie
ram todas no resguardo do interesse da Pre
vidência Social, vale dizer, no interesse do 
trabalhador brasileiro. 

O SR. NEY MARANHÃO Senador 
Marco Maciel, quero agradecer a-V. & 11 O 
aparte de V. & 2 interpreta muito _bem a Li
derança do Governo, a posição do Governo, 
posição transparente., uma posição cristalina 
e que V. Ex", neste momento, está mostran
do à casa que ninguém mais do que o Presi
dente Collor tem o interess_e de erradicar, 
de uma vez por todas, aquilo que o povo bra
sileiro não tolera, que é esse grande escânda
lo que está havendo na Previdência SociaL 
Pois essas coisas não podem mais acontecer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Senador, 
peço a V. Ex8 um aparte be_m rápido. 

O SR NEY MARANHÃO --Sr. Presi
dente, contando com a paciência de Jó de 
V. & 3

, dou um aparte aqui de um minuto 
ao nobre Senador jutahy Magalhães. 

o' SR. PRESIDENTE (Rachid Salda
nha Derzi) -Temos orador aguardando, no
bre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães _ Apenas para 
dar um aparte para encerrar a minha partici
pação. 

O SR. NEY MARANHÃO o- Paciên
cia de Jó, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães _ Diz o Sena
dor Odacir Soares que já muito longa, e con
cordo com ele, mas, em primeiro lugar, pa
ra discordar do Líder do governo quando diz 
que todos concordam que o presidente está 
agindo bem. Acho que bem no aspecto de 
apurar, mas não no episódio em si A apura
ção está correta, acho que se deve apurar. 
Agora, do debate, o que fiquei receoso, Sr. 
Senador, é de que acabem na cadeia aqueles 
que foram apontados na relação dos 315, 
que são os que não têm culpa. Esses daí, en
tão, é que1 do debate todo, já estão apelida
dos de "marajás", não interessa se são ou não. 

O SR. NEY MARANHÃO Essa [oi 
uma denúncia do Deputado do PMDB: 

O Sr.Jutahy Magalhães- E daqui a pou
co vão dizer que eles é que são os responsá
veis. Porque, até agora, não vi, Sr. Presiden
te, na minha vida, ninguém ficar rico por 
uma aposentadoria. Mas já vi muita gente fi
car rica com ates lesivos à União e não so-
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frer nenhuma punição. Agora não vi ilent.ium 
aposentado ficar rico porc8usa das aposenta
dorias que recebe. 

O SR. NEY MARANHÃO- Ma~ sena
dor, com uma aposentadoria de 14 milhões 
fica rico! 

O Sr. Jutahy Magalh.§es- Mas não existe! 

O SR. NEY MARANHÃO- Vamos ver, 
senador, se não existe. 

Sr. Presidente, quero tenninar esta minha 
oração, porque já fui muito aléni. do prazo, 
pela paciência de Jó de V. Ex", dizendo que 
todo o Brasil está esperando- e O p-residente 
Collor não irá decepcionar os milhões de bra
sileiros que o colocaram na Presidência da 
Rep11blica. Sua Excelência irá cumprir a Cons.. 
tituição e, juntamente com o Congresso, nós 
iremos erradicar, de uma vez, essa corrupção 
na PreVidência Social, e quem sai mais preju
dicado é o trabalhador brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS -
SC.. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, prezados. 
colegas senadores, conforme tive oportunida
de de dizer no aparte que dei ao no_bre Sena
dor Affonso Camargo, quando S. Ex3 trou
xe ~ deliberação e ao juízo do SenaCI.o a sua 
proposição de constituiÇão de uma Comissão 
Parlamentar de Inqóerito Mista para apurar 
essa questão relacionada ~s fraudes na Previ
dência, conforme disse, repito, é um assun
to_que, pela justificada indignação que provo-_ 
ca em todos nós, exige nesta Casa priorida
de, desprendimento e objetividade. 

Prioridade porque esse assunto inflama 
principalmente o assalariado, esteja ele na 
ativa, ou na inatividade, que convive com o 
achatamento salarial, com a postergação do 
entendimento de necessidades elementares 
do aposentado no Brasil e a toda sociedade
que convive com o processo econOmico re
cessivo que nos assalta e ·que molesta a to
da a coletividade. 

Exige desprendimento, e é em nome des
se desprendimento que desejo conclamar a 
mesa do Senado - assim como o fiz pessoal
mente ao Senador Mauro Bcnevides - para 
que Senado e Câniãia conjuguem esforços 
de maneira desprendida, acima de questões 
pessoais, partidárias, e até corpó-fã.livaS, por
que elas já exiStem e surgirão, para que real
mente nós tenhamos oportunidade de fazer 
um trabalho exemplar. 

E, finalmente, objetividãde, que significa 
não nos perdermos nos adjetivos c ferirmos 
o substantivo. . 

Todas as contribuições aqui havidas, ho
je, são válidas. sem dCi.vidas alguma. Mas, o 
que a Sociedade Brasileira não perdoará a 
esta Casa e ao Congresso colri6 -um todo é: 
se não tivermos em mira como busílis, como 
essência da questão, a apuração e a identifi-

caçlõaâeqtladãS ôa lraude. Não quero en
trar, portariro----;--naôiscussão se o Deputado 
Maurílio Ferreira Lima foi ou não precipita~ 
do_. Cada um de nós teria um prõCediinento. 
Ele teve aqt.iete; eu teria outro. Não vou cen~ 
surâ-lo aqui, porque, principalmente, não es~ 
tá S. Ex8 presente, porque em outra Casa 
milita. Mas, neste momento, repito, priorida
de, desprendimento e objetividade devem 
pautar a condição-desses trabalhos. Renovo, 
portanto, meu apelo à Mesa para que esse 
tripé oriente a nossa ação. 

O Sr. Marco Maciel Permite-me V. 
Exa um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _ Ouço o 
nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel _ Senador Espiri
dão Amin, V. Exn fere muito bem a questão 
que, a própOsito de suas palaVras, gostaria 
de fazer um brGVíssimo comentário. Quan
do V. &a fala em objetividade, diz que pre
cisa haver um fato que seja o fulcro tia ques
tão, que seja de fato aquele deflagrador da 
criação de uma CPI. E, isso, aliás, sabe mui
to bem V._ Exn, é ~ma exigência da pr_ópria 
lei que dispõe sobre a criação de comissões 
parlamentares de inquérito. Para que ocor
ra uma- comiSsão parlamentar de inquérito, 
é necessário que haja um fato determinado, 
sem o que a comissão n-ão pode se constituir. 
Ela não pode trabalhar em abstrato. Se assim 
fõrã, seria, no máXfmo, ·uma comissão- espe
cial, para determinar, estudar, averiguar um 
determinado assunto. Para que seja uma 
CPI, Uma Comissão Parlamentar de 1nquéri
to, ela terá que se enquadrar nos parâme
tros- estabelecidos pela lei, que regulam a es
pécie e qt:~e estabelecem, pr~conizam a ne
ceSsidadeOaeX:IStêliai de um fato deterinina
do. Inclusive, essa matéria também está regu
lada no Re-gíriiento Comum do próprio-COn
gresso Nacional. Agora, já que V. Ex 11 susci
ta a questão, mais uma vez, nesta Casa, eu 
gostaria também de dizer que, para que ha
ja o cumprimento do Regimento Comum, é 
necessário-que haja o cumprimento do Regi
mento Cõriiuin, é- necess:irio que haja uma 
propositura concreta, ou scija, não basta que 
h2.ja empenho das Mesas; não basta que ha~ 
ja uma "intenÇãO_ dQ Senado ou da Câmara, 
mas é_necessário que haja um requerimento 
que satisfaça aquelas exigênCias contidas tan
to na lei quanto no Regimento Comum. De 
minha parte, o que me cabe dizer, Senador 
Esperidão A.miri, é que o GOverno entende 
que, enl assini fazendo, o Congresso estará 
prestando uma contribuição ao País, às suas 
instituições ou até uma contribuição ao -pró
prio governo. Digo sempre - e aproveito a 
ocasião para repetir - que, na minha ótica, 
o c-ongresso brasileiro tem uma tríplice funw 
ção: a função de legislar - que é talvez a 
maisimpõrtãnte, rilas não ê a iínica -e a fun
ção de ser um grande fórum de debates dos 
problemas do País, caixa de ressonância, co
mo se diz, das gran9es aspirações populares, 
e tem também a função de ser a Casa da f!Sw 
calizaçãO do Poder que acompanha, que conw 

trela o desenvolvimento da administração 
ptíblica. E é no exercfcio dessa função fiscal, 
desse poder de controlador, que se inserem 
aí certos mecanismos que são típicos da ação 
parlamentar. como é o caso, por exemplo. 
da convocação de Ministro de Estado; co
mo é o caso, por exemplo, das CPI; como é 
o caso. por exemplo, do pedido de infonnaw 
ção. Dar por que, meu caro Senador Esperi
dião Amin, cu nada tenho a opor às coloca
ções que V. & 3 produz neste instante. Pelo 
contrário, eu as apóio integralmente, diria 
até _que isso, de alguma fQrma, vem ao encon
tro daquilo que está preconizando o gover
no ao determinar a apuração dos fatos, e folw 
go em saber que V. & 3 propõe que esta Ca
sa se caraterlie, sObi-etUdo,- pela objetivida
de, porque isso também a opinião pública 
espera de todos nós. Não adianta consumir
mos 120 dias, que é o tempo que leva nor
malmente, se não for prorrogada, uma comis
são parlamentar de inquérito, se não chegar
mos a resultados concretos, palpáveis, tangí
veis, que levem o Poder Executivo,inclusive, 
a uma melhor orientação da questão. Está 
na hora -já que estamos iniciando uma no
va legislatura -de começarmos bem, fazen
do algo que efetivamente venha ao encontro 
dos interesses do País e de suas instituições. 
Daí por que congratulo-me _com as palavras 
de V. EX'11 e oxalá que enveredemos por es
se caminho que, a meu ver, de alguma for
ma responde ao interesse do País e contri
bui para represtigiar a instituição parlamen
tar tão vilipendiada, tão desgastada, nesses 
últimos tempos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN Senador 
Marco Maciel, concordo com suaS palavras 
e agradeço o aparte de V. Exa 

Desejo dizer, até porque apenas estoure
afirmando o que já tinha enunciado, que fa
tos determinados para se constituir no foco 
da CPI não nos faltam. Só para acrescentar 
um outro, basta a declaração do Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social, de que 
está sendo ameaçado na sua integridade físi
ca, para que se saiba que existem fatos, em 
todos os campos da contravenção e da ame
aça de crime, para justificar que o_ Congresw 
so Nacional vá ao encontro, como diz V. Ex2, 

do anseiO da sociedade, não se omítindo e 
atuando, repito, com prioridade, com despren
dimento e com objetividade. 

O Sr. B~uardo Suplicy _Permite V. Ex2 

um aparte? 

O SR. ESPERID!ÃO AMIN Co!flo 
vou abordar, em seguida, outro assulito, ou
ço o Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy _ Acredi19_ que 
haja razão, quando o Senador Marco Maciel 
menciona que, para que seja atendido o obje
tivo que V. Ex3 expõe, bem como o que o 
Senador Affonso Camargo colocou hoje de 
b.a.ver a constituição de CPI Mista de ambas 
as Casas, há que haver a provocação bem 
definida, por requerimento de senadores e 
deputados, sobre o fato específico ou fatos 
específicõS que pOdem estú inter~relaciona-
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Jos, no caso, sobre a Previdt:ncia e o Institu
to Nacional de Seguridade Social, até para 
que a Comissão Parlamentar de Inquérito 
seja eficaz na ordenação de seus trabalhos, 
inclusive levando em conta a objetividade 
proposta por V. Exa Acredito que podemos 
pensar nos passos., na direção da constituição 
da CPI, se efetivamentc assim dccfdfímos, -
porque avalio que esta legislatura, o Sena
do e a Câmara, deveria cuidar muito bem 
das decisões de constituição de CPI, porque, 
naturalmente, num País como o nosso, com 
uma administr'ação pública tão grande, tere
mos problemas de averiguação de irregulari
dades e fraudes quase que a todo mbmento. 
E CPis, podemos formar algumas, mas quan
do o fizermos termos de verificar realmente 
se vale __ a pena fazê-lo, utilizar desse instru
mento, para enfocar um ponto de grande im
portância. Claro que é de grande importân
cia a questão da Seguridade Social c da Pre
vidência mas como o Congresso Naciona~ 
pelo Senado e pela Câmara, tem instrumen
tos diversos para a realização do ato fiscaliza
tório, precisamos -sempre estar conscientes 
e medir bem qual instrumento de fiScãlização 
vamos utilizar. O Ministro do Trabalho e 
da Previdência Social vai apresentar à Nação 
o resultado da primeira averiguação determi
nada pelo Presidente da Repóblica. Seria im
portante que S. Ex8 o fizeSSe ao Cón-gtesso 
Nacional em primeiro lugar. Houve inclusi
ve esta proposição de que depusesse peran
te o Senado e a Câmara. Isso, como um dos 
passos. Obviamente, ao? _ComiSSões, como a 
de Assuntos Sociais do Senado também po
dem realizar trabalho invcstigatório impor
tante. Precisamos medir se é um_ c:aso_ para 
CPI ou se a própria Comissão de Assuntos 
Sociais, dependendo do que se queira apurar, 
pode realizar esse trabalho e tomar todas 
as providências que uma CPI tomaria. O que 
apenas gostaria de colocar é que, quando 
nós decidirmos por uma CP.I, temos, que le
var em conta que esse é um mstrumento for
te e tem que ser muito bem utili:r.ado pores
ta Casa. Avalio que é muito provável que~
ja o momento e o assunto objeto de uma 
CPI, mas gostaria de que isso fosse muito 
bem pensado a cada momento de constitui- _ 
ção de CPl do Senado ou MiMa. d$" ambas 
as Casas. Senador Esperidião Amin, V. f..Xa 
me fez uma ponderaç.ão, que gostaria de re
gistrar. Quando, em aparte ao nobre Sena
dor Ney Maranhão, especifiquei que há um 
limite, previsto pela Constituição, sobre re
muneração paga pelo Tesouro Nacional aos 
servidores póblicos- art. 37, inciso XI - que 
limita no máximo a remuneração do Presiden
te. E V. & 11 lembrou-me que, no caso da Pre
vidência, pode ocorrer situações em que es
se órgão esteja pagando alguém que tenha 
trabalhado no setor privado e que, eventual
mente, possa estar recebendo atê mais do 
que aquele limite. Eu, aqui, não tenho a res
posta completa - talvez V. Ex11 a tenha - e 
fico a pensar. V. Ex3 até lembrava o exemplo 
de uma senhora que pagava a Previdência 
no limite máximo., até 20 saláriOs mínimos. 
Se.;: o limite máximo pago pela Previdência é, 

de fato, menor do que o teto máximo previs
to pela Constituição, da remuneração do Pre
sidente, então valeria o cuidado de hoje, pe
la _informática ... 

. O SR- ESPERIDIÁO AMIN Sem divi
da Re:ti.huma. 

O .Sr. Eduardo Suplicy- ... por parte do 
Ministério do Trabalho e da Previdência So
cial. Este é um trabalho que o computador 
faz com facilidade, Passou do limite, acende 
uma luz vermelha, porque não pode. Mas 
eli achei importante trazer este assunto, até 
pelo esclarecimento que V. Ex2 trouxe, quan
do do diálogo informal que tivemos há pouco. 

O SR ESPERIDIÁO AMIN Quero 
agradecer a v. Ex11 pelo registro, e quero 
Ddizer que eu_ não falaria sobre esse assun
to na tribuna, até porque apenas disse a V. 
& 8 _que os pagamentos feitos pelo Sistema 
de Seguridade não são reguláveis por esse 
dispositivo da Constituiçã-o. Foi apenas isso 
o que eu quis dizer. Essse dispositivo da Cons
tituição diz respeito ao que percebem os fun
cionários, ou-Seja, aqueles que sâó regulados 
pelo que seria o Estatuto dos Funcionários 
Póblicos c seus conexos. Esse artigo da Cons
titui~o, a meu ver, não regula nem o paga
mento da Previdência oficial nem o pagamen
to _da Previdência privada, que pode até ter 
limites inferiOres, como foi o caso do que 
eu lhe informei. Enfim, é regulado por outro 
dispositivo. Foi só isso que eu quis dizer. 

___ l\.1as eu queria referir principalmente o 
aspecto que_ abordei, quando do aparte que 
ofereci ao Senador Affonso Camargo: a mi
nha frustração. Repito, quando prefeito, 
duas veze.s, quando governador do estado, 
eu jamais deixei -de ver a- folha de pagamen
to. E, na Ílltima gestão, como prefeito de Flo
rianópolis, todos os meses eu recebia e tinha 
sobre a minha mesa um espelho, o analfti-:o, 
ou seja, num formulário contínuo, a dis(,.ri
minação, a cada linha, da composição da re
muneração de cada funcionário pago sob a 
minha !'espo_nsabilidade de prefeito. 

FiqUei e fico frustrado, e externo a mi· 
nha frustração: como é que ninguém com 
responsabilidade fez o que se chama de dedu
ção dei teor~ola por redução ao absurdo? 
Se_ cai na minha mão, ou na mão de qual
quer um dos senhores, ou de qualquer um 
dos aposentados que estão aí nas filas pleite
-ando receber um salário mínimo; se cai na 
mão de qualquer pessoa com um mínimo de 
jufzo, uma lista com uma remuneração pela 
Previdência Social de quatorze milhões de 
cruzeiros, por redução ao abs!Jrdo, que é 
um método de dedução de teorema, e é o 

. método da n~sa_ vida -_ninguém jamais pen
sou cm cozinhar em ágUa fria, porque isso 
t: um absurç3o_- há que se estranhar. Fico frus
trado, porque não ser c ninguém sabe duran
te quanto tempo esse absurdo foi praticado. 
Mas fico frustrado que essa verificação ele
mentar n~o tenha ~>ido feita, o que podena 
evitar não apenas toda e~a encrenca mas, 
acima de ftido, possíveis dissabores., ou seja, 
a divulgação do nome de uma pessoa, sem a 

comprovação prévia de que ela esteja partici
pando de uma fraude. Isso ê muito doído, 
até pelo princípio da famosa pena: penas, ca
lónias, difamação, palavras más lançadas ao 
vento . 

Recolher é um trabalho difícil. A minha 
frustração é não ter sido compulsada, na pon
ta do lápis, ou como disse o Senador Eduar
do Suplicy, pela informática, a tecla, o co
mando: quero a lista de quem recebe Ill3is 
de cem mil cruzeiros, mais de duzentos mil 
cruzeiros. Isso me deixa frustrado como cida
dão, como homem público e como pessoa 
que tem alguma experiência na administra
ção pública. 

O Sr. Odacir Soares_ V. Ex:11 me permi
te um aparte, nobre Senador? 

O SR ESPERIDIÁO AMIN Com to
do prazer, concedo_um aparte a y~ Ex:11 

O Sr. Odacir Soares _ V. Ex11 tem ple
na razão nessa parte. Seria mesmo muito fá
cil pela Informática, hoje, obter esses dados. 
E o Governo está apurando. O Governo 
quer saber inclusive por que isso não foi feito. 

O SR ESPERIDIÁO AMIN Está certo. 

O Sr. Odacir Soares _ O frscal1 que foi 
agora nomeado Diretor do INSS apresentou 
um relatório ou um parecer onde arrola uma 
série de irregularidades que estariam sendo 
praticadas. Esse relatório está hoje inserido 
nos autos desse grande inquérito para se apu
rar tudo. O Governo quer apurar tudo. O 
Governo não tem, a priori, nenhum culpa
do e nenhum inocente. O Governo está en
volvido na apuração. Essa_é_a primeira colo
cação que queria fazer, inclusive concordan
do plenamente com aquilo que V. Ex11 está 
dizendo. V. Ex8 tem plena razão. E o Gover
no, inclusive com base nisso, está inteiramen
te debruçado sobre a apuração dessas frau
des que são, segundo as mais varíadas opi
niões., em grande volume. Em segundo lugar, 
queria apenas fazer uma breve referência 
às colocações ·do eminente Senador Eduar
do Suplicy, todas elas procedentes , apenas 
com uma ressalva. S. Ex3 diz que optou pe
la constituição de uma comissão parlamentar 
de inquérito do Congresso. porque essa teria 
mais força do que a ação dessas nossas co
missões permanentes ... 

O-Sr. Eduardo Suplicy _P~rdão, nobre 
Senador Odacir Soares., O que eu disse 6 
que se nós nos decidirmos por uma CP!, pre
cisamos estar muito conscientes de que ela 
se faz necessária, porque, muitos tfabalhos 
da função fiscalizatória do Senado, do Con· 
gresso, as comiss6es permanentes podem re
alizar perfeitamente. Faço esse esclarecimen
to só para que V. &-a compreenda bem o 
ponto que quis levantar aqui. 

O SR ESPERIDIÁO AMIN _A respei
to desse assunto, o Senador Eduardo Suplicy 
fez o esclarecimento e, pelo contrário, até 
defende priorítai"iã:rilente a sua idéia de cOn
vocação do Ministro. 

O Sr. Odacir Soares_ De qualquer 11l3-
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neira, peço desculpas pela colocação errada 
que fiz, mas o resulta do é o mesmo. Quero 
dizer que ambas, a CPI ou a comissão, poM 
dem te!" o mesmo caráter de iD.quirir e de 
processar. Na realidade, na raiz da questão 
não está a competência da CPI ou da Comis
são. Ambas tem, desejando, querendo, ames
ma competência e podem ir a fundo de qual
querproblema, de qualquer questão. Preocu
po-me -já disse isso aparteando o Senador 
Affonso Camargo- o fato de, sendo a maté:
ria entregue a uma comissão permanente 
do Senado, ou sendo entregue a uma comis
são parlamentar de inquérito do Senado ou 
do Congresso, ser importante que uma outra 
funcione efctivamentc, c que não fiquemos, 
como temos ficado, numa série de questões 
da mais alta relevância para o País ~ para a 
sociedade, em meras discussões de caráter 
partidário no âmbito dessas comissões, discu
tindo o 1~exo dos anjos11

• Ao Governo --vou 
repetir mais uma vez - iriteressa a constir.ui
ção de uma comissão parlamentar de inqué
rito do Congresso Nacional; ao Governo, in
teressa a constituiçãO-de uma comissão parla
mentar de inquérito no SeDado Federal; ao 
Governo, interessa a constituição de uma c_o
m.issão parlamentar de inquérito na Câmara 
dos Deputados. O que o Governo deseja, 
mais do que isso. é que elas efetivamente fun
cionem e possam colaborar, com inteira inde
pend~ncia, corit'()rme manda a Constituição 
Federal. com o trabalho de apuração que o 
Governo vem fazendo. Era apenas essa a ob
servação que cu queria fazer. estando plena
mente de acordo com tu..!o o que V. Ex:. diz 
e com tudo o que foi dito 2té o momento, 
pelo eminente Senador Eduardo Juplicy. 

O SR. ESPERIDlÁO AMIN Corrobo· 
rando as observações de V. Ex3, só quero lem
brar que, na conclusão da manifestação do 
Senador Affonso CamargO, foi feito um ape
lo pessoal ao Senador Mauro Benevides. 

Por essa razão, não se trata hoje de defi
nirmos o procedimento reclamado pelo art. 
21 do Regimento Comum, que estabelece co.;
mo se constitui uma comissão parlamentar 
de inquérito mista. Conforme disse o Sena
dor Marco Maciel, isso está regulado, estabe~ 
lecido no Regimento COmum. A meUVet, se
ria atroPelar. O apelo que fizemos ao Sena· 
dor Mauro Benevideds foi no sentido de que 
entrasse em cantata com o Presidente da 
Câmara dOs Deputados e, no mesmo momen
to, entrasse com o pedido. Creio que pode
mos esperar até amanhã. O "Senador Mauro 
Benevides, certamente, vai dar uma satisfa
ção à Casa do seu contato e, em função de
le vamos pautar o nosso procedimento, den
tro, Senador Odacir Soares, repito, do que 
lanço como apelo: prioridade,desprendimen
to e objetividade, sob pena de começarmos 
bem e não terminarmos o assunto. 

0- Sr. Jutahy Magalhães _ Pe_rmite-me 
V. Exa um aparte? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN _ Ouço o 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalh§es _Nobre Sena-

dor Esperidião Amin, V. Ex3 já declarou, 
bem como outros senadores Do fizeram, que 
os gbjctivos têm que ser determinados, têm 
que haver prioridade. Temos condições pa
ra e){ercitarmos o nOsso p:>dcr de ftscalíza
ção, através de CPI, através de comissões 
permanentes. Elas hoje têm os mesmos pode
res de investigação e de apuração que têm 
as CPI. Precisamos, dentro da linha_ de racio
cínio de V. Exn e de outros aparteantes, é 
chegar a um final de apuração. Não adianta 
iniciarmos mais uma CPI ou qualquer exercí~ 
cio de fiscalização no Senado se não tiver
mos as minímas condições de chegar ao fim. 
O fato determinado eXiste: fraudes na Previ
dência. Isso foi dito pelo Presidente da Repú
blica. Então, teríamos alguma coisa para in
vestigar. Mas devemos ter capacitação para 
essa apuração. No meu entendimento, o que 
nos falta muito, no exercício desta função, é 
ut.n cotpo de auditores preparados para isso. 
Precisaríamos da aju-da do Tribuilal de Con
tas para fazer a auditoria, mas esse entrosa
mento ainda não existiu com a perfeição que 
se faz necessária. Para esse passo da CPI, 
para a apuração das fraudes, não adianta 
chamarmos o Ministro aqui, somente, sendo 
esse O objetivo. Temos muitos outros e im
portantes objetivos a serem abordados CO!.fl 
a presença do MinistrO -Antôõio Rogério 
Magri. Mas com o objetivo de apurar a frau
de em si precisamoS da ajuda do Tribunal 
de Contas, porque, lá, há um corpo de audi
tores preparados para isso. Teríamos que fa
zer a investigação em conjunto, porque só 
com a vinda do Ministro aqui para prestar 
depoimentos de que está havendo fraude não 
chegaremos a conclusão alguma. E chegar a 
uma conclusão é o nosso objetivo. Eu, pesso
almente, por exemplo, tenho nas minhas 
mãos, há mais de 2 anos, uma relação dos 
mil maiores devedo-res dã PT-evidência, no 
Brasil, e em cada estado, os cinqUenta maio
res devedores, pois fiZ um reqUerimento soli
cita rido essa -informação. Nunca divulguei, 
mas tenho e&<>a relaçáo. Se a Previdência ti
vesse condições de fazer com que esse débi~ 
to fosse pago, talve7. estivesse em muito me
lhor situaçã(). principalmente porque a gran
de parte dos devedores é estatal, estados e 
municípioS, apeSar de haver também muitas 
empresas importantes. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIM - Senador 
Jutahy Magalhães concordo com o que V. 
Ex"' diz. Não gostaria de- repito- atropelar 
aquilo que vamos aguardar com retorno do 
Presidente do Senado, mas vou dizer só uma 
coisa: é- muito oportuno que o Congresso 
promova, através de uma CPI mista - anteci
po, portanto, o meu jufzo - o debate, não 
apenas a apuração, mas o debat~ conseqüen
te :à apuração das fraudes, quando nós temos 
diante_de nós a necessidade de discutir o fu~ 
turo da seguridade no Brasil, quando ques
tões relacionadas à Previdência, não apenas 
ao déóito, e de empresas muitas vezes favore
cidos por organismos oficiais, empresas que 
estão em débito e que de uma fonna cone-

xa conseguem se aproximar de organismos 
de financiamento. 

- Isso é muito oPortuno, quando temos dian
te de nós a questão aluaria! e social, do tem
po de serviço para aposentadoria, dos sacrifí
cios que todos nós, como membros da socie
dade, sabemos que temos que procurar dis
tribuir da maneira mais justa possível para 
enfrentarmos o momento que estamos vivendo. 

Creio que a CPI é oportuna, pelo elen
co de assuntos que poderão ser abordados, 
além da apuração das fraudes, além da cola
boração ao que o Governo está fazendo - é 
indiscutível que está fazendo. A Polícia Fede
ral, o Tribunal de Contas da União, todos 
essesorg3nlsiJfos poderão permitir, junto com 
outras formas de auditagem, que o objetivo 
do Governo, o objetivo do Congresso, afinal 
o objetivo da sociedade possam ser alcançados. 

O Sr. Odacir Soares- V. Exame permi
te um aparte, nobre Senador? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN _Compra
zer, nobre Senador Odacir Soares. 

O .Sr. Odaclr Soares O Senador Ju-
tahy Magalhães acaba de levantar_, no seu 
aparte, uma questão, a meu'ver, irD.Portã.ntfs
sima: o papel qUe cabe ao Tribunal de Con
tas da União como órgão auxiliar do Poder 
Legislativo. Tenho a impressão de que esse 
seria o momento de repensa~os esse papel 
ou definirmos, do ponto de vista constitucio
nal, qual o papel do Tribunal de Contas da 
Ut!ião, c_omo órgão auxiliar do Poder Legisla
tivo. S. Exa consigna muito bem quando diz 
que um dos entraves que teríamos seria a aU
sência de uma assessoria ou de uma audito
ria - S. & 11 usou a e:<pressão "atiditoria" -
que pudesse efetivamente instruir os traba
lhos de uma CPI cQm esse objetivo de apu
rar- frã.udes, de apurar a prática de crimes 
contra o património púbHco ou -contra o erá
rio públicp. Enlão, parece-me ser essa uma 
oportunidade que terfamos para definii o pa
pel do Tribunal de Contas da União que, a 
meu ver, vem prOcessando com relatívã. moro
sidade questões da mais alta relevância pa
ra o País. questões essas relativas ao uso dos 
bens pdblicos, dos dinheiros públicos, muitas 
vezes a penando ou penalizando, de maneira 
insatisfatória, devedores definidos do poóer 
público, pessoas que se apropriaram de bens 
pCiblicos, que cometeram irregularidades no 
manuseio de bens púbUcos etc. Parece-me 
ser essa Uma ex.cetente oportunidade para 
realmente defíninnos o papel que cabe ao 
Tribunal de Contas da União cOmo órgão 
auxiliar do Poder Legislativo. 

O SR. ESPERIDIÁO AMJN Eu só 
gostaria de acrescentar· que, prinieirÕ, julga
va que essas minhas observações fossem ape
nas palidamente complementar o muito que 
foi discutido hoje. Fico muito satisfeito e re
gozijo-me com a participação de" tão valoro
sos pares na abordagem anal, no dia de ho
je, dessa questão. _Todos nós contribuímos 
para com muita serenidade chegar ao fim 
dessa questão neste di~ 

Só quero dizer, a propósito do que o Se~ 
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nado• Odacir Soares levanta, que nós esta
mos, no final das contas, discutindo aqui a 
possibilidade de auditar um dos três orçamen~ 
tos do País, e isso se deve à Constituição de 
1988, que definiu a existência desses três or
çamentos: o Orçamento Fisc"al, sobre o qual 
o Congresso debate e em torno do1 qual se 
estabelecem emendas, e o qual, muitas vezes, 
monopoliza a atenção desta Casa; o Orça
mento Monetário, que até hoje tem passado 
ao largo da nossa preocupação, posto que 
deve ser uma questão do Banco Central, de 
um banco central autónomo, mas não inde
pendente, não morando fora do nosso País, 
e tem que ter uma forma de auditoria; e, fi
nalmente, o Orçamento da Previdência, que 
tem, como os outros dois, grandeza, volume 
e, mais do que isso, uma contribuição especí· 
fica, pessoal e direta do quinhão, do suor 
do trabalhador. Talvez seja este mais direto 
do que todos os orçamentos, pela sua fonte. 
Não é o tributo, que muitas vezes é indire
to; o Orçamento da Previdência é quinhão 
tirado do suor do trabalhador. Realmenle, 
não há forma de auditá-lo. Isso eu até diria 
em socorro a uma expressão, talvez na hora 
mal compreendida, usada pelo Senador Ney 
Maranhão e que foi contrilditada pelo Sena
dor Jutahy Magalhães, a respeito das apura
ções de fraudes na históx:ia da Previdência. 
Eu diria que não existe uma forma de conhe
cer o Orçamento da Previdência. Conseqüen
temente, nunca houve, no Brasil, um siste
ma de fiscalízação. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, agra
decendo pela atenção, paciência e colabora
ção de todos, gostaria de encerrar o meu pro
nunciamento. 

Apenas, como óltimo lembrete, era mi
nha intenção usar da tribuna para abordar 
dois assuntos: esse e um outro que resumi
rei a uma frase só, até por que pretendo ocu
par a tribuna em outra oportunidade. O Con
gresso, em particular o Senado, não pode, 
não tem o dire_ito de_ permanecer indiferen
te diante da notfcia d!! que os Estados Uni
dos da América aplicaram o direito de veto 
-recentemente adquirido por cotas 1de capi
talização do Banco Interamericano de De.sen
volvimento, BID, um direito questionável -
aplicaram veto a financiamentos já deferidos, 
já viabilizados tecnicamente pelo Brasil jun
to ~quela agência de desenvolvimento, em 
nome do nacionalismo são, em nome do bom 
relacionamento interamericano, em nome 
do orgulho nacional, pro_testo! Até por q uc 
conheço razoavelmente a forma de delibera
ção do BID. Já enfrentei, como Governador 
de Estado, o voto contrário do represenlan~ 
te americano no BID, quando da discussão, 
depois das enchentes de 1983, da alteração 
da matriz de financiamento dO programa de 
financiamentos de estradas ao meu estado, 
Estado de Santa Catarina. Mas, naquele tem~ 
po, o representante dos Estados Unidos não 
tinha o direito de veto. Votou contra, mas a 
maioria venceu. Agora os Estados Unidos 
têm o direito de veto e o exercitam a servi~ 
ço do sistema financeiro internacional. 

O Sr. Odacir Soares- Eu ia dizer exala
mente isto a V. Ex0 

O SR ESPERIDIÃO AMIN - Não é 
para defen~er ecologia; é para defender ... 

O Sr. Odacir Soares - Para defender 
os banqueiros. 

O SR ESPERIDIÃ<í AMIN- Para de
fender os banqueiros, para-defender aqueles 
que se locupletam com a relação de troca in
justa. E todos nós denunciamos aqueles que 
têm o poder de, através de governos, perda~ 
ar as díVidaS dos países dóceis, haja vista o 
que ocorreu agora no Golfo Pérsico. Isso es
tá acontecendo na nossa face._ Sem depreciar 
os países, está aí o exemplo do Egito, está 
af o exemplo da Polónia. Com o mesmo po
der de xerife do mundo - e xerife do mun
do _não__legitimado - exercita o veto sobre o 
interesse legílimo de um pafs-membro do 
Conselho Curador do BID. 

Já vou terininar, Sr. Presidente. Voltarei 
ao assunto_ oportunamente, mas quero aqui 
deixar lavrado ... 

<f SR. PRES!DÉNTiqMeira Filho) -
Ilustre Senador, estamos acompanhando com 
muito interesse o pronunciamento de V. Exa, 
mas pedimos que seja breve. 

O SR ESPERIDIÃO AMIN - Já vou 
encerrar. Agradeço a paciência de V. Ex', 
mas quero apenas déOcar lavrado hoje o meu 
protesto pessoal e solicit_ar aos meus cole
gas, aos nobres pares cjue, independentemen
te de sigla partidária, não venhamos a calar. 
Não estamOs agradando o Governo ao nos 
solidarizarmos com o nosso País, nct:ste mo
men_to em que, certamente, o nosso Gover
no não está vergando a espinha ... 

O Sr. Odacir Soares -Muito bem! 

O SR. ESPERID!ÃO AMIN- ... na ques
tão_ da díVida éiterna; porqUe- se- eStiVesSe 
vergando _a espiiifla, se tivesse mail dado uma 
fragata par.n fazer fig-uração no Golfo Pérsi
co, não teria esse tratamento. 

E é em nome da vergonha que como bra
si ~iro tenho que não posso debcar [>assareS: 
se dia, Sr. Presidente, sem !a7.er uma canela~ 
mação aOs meus companheiros e -pares. Não 
é justo que o nosso País não tenha aqui vo
zes de todos-o!;"-n1a1iZes para defender aqUi
lo que é a verdadeira soberãnia riicíobal. 

O Sr. Odacir Soares --Peço permissão 
ao Sr. Presidente para um brevíssimo aparte. 

O SR. ESPERID!ÃO AMIN - Se. S. 
Ex11 o Sr. -Presidente concordar! 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -
Seja breve! 

O Sr.-Odacir Soares- Quero apena~ di
- zer ao nobre Senador Esperidião Amin que 
vamos aguardar com muita ansiedade o seu 

_discurso; POrque esse tema é--um ctosroais iro
portantes, hoje, para o nosso País. Na sema
na passada inesmO eu-conversava com o Pre
sidente Collor sobre esse assunto, e Sua Ex
celência dizia, indignado, que o governo ame-

rica no não estava sendo ético, porque o BID 
é um Banco que tem sócio_s, que tem condO
minos ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - 11 nós so
mos sócios fundadores. 

O Sr. Odacir Soares- ... c que, portan
to, não está sendo ética a atitude do gover
no americano. Então, quero dizer a V. Ex11 

que o Governo brasileiro protestou, o Presi
dente Collor protestou e está protestando 
contra essa discriminação por parte do Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento. V. 
E.x' tem o nosso apoio e nós vamos aguardar 
o pronunciamento, porq!-'e 6 oportuno. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Encerro, 
Sr. Presidente, agradecendo a paciência e a 
generosidade de V. Ex11

, permitindo que eu 
debcasse, no fim desta sessão, lavrado_ o meu 
protesto, que- creio- há de ser complemen
tado e enriquecido pelo de_ tantos oquantos 
possam sobre o assunto se d_ebruçar. 

Era o qlie tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito o_brigadp_._ (Muito_bem!) 

Durante o discurso do Sr. Esperi
dião Amin, o Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, 3° Se_cretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Meira Filho, Suplenle de Secretá
rio. 

O SRPRESIDI!NTE (Meira Filho) -
A eventual preSidênCia da Mesa responde 
ao ilustre Senador Esperidião Amín que vai 
levar à consideração de seu titular a questão 
que V. Ex 11 levantou, e S. Ex certamente to
mará as devidas providências. 

O SR. PRESIDENTE _(Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mãr
co MacieL 

O SR MARCO MACIEL (PFL - PE. 
Pronuncia o seguinte dis_cuno.) -Sr. Presí
dente, Srs._Senadores, já me referi,-neste ple
nário, ao discurs_o de posse do Exmo. Sr. Go~ 
vemador de Pernambuco, Dr. Joaquim Fran
cisco, mas pretendo retomar o ássunto solici
tando a transcrição integral daquele texto 
nos anais desta Casa. O novo goverriador as~ 
sumiu prometendo a retomada do_desknvolvi
~ento, a dignificação do homem, através dC 
seu acesso~ educação, à saúde,~ habitação 
e à$ c.ondições básicas. de segurança e liberdade. 

_Além disso o GOvernador Joaquim Fran
cisco demonstrou, como era de se eSperar, 
sua preocupação com os destinos do Brasil 
e da região. S. Ex' afirmou que sua adminis
tração estará firmemente cõlocada junto ao 
Governo Federal ·~na busca de fazer do Nor
deste uma efetiva prioridade e de promover 
o grande entendimento nacional, que a socie
dade reclama, capaz de levar 9_ Brasil ao Pri· 
meiro Mundo. Um pacto acima_ de partidos 
e ideologias, como proposto pelo Presiden
te da Repóblica, possibilitando a união dos 
brasileirOs em tomo de soluções essenciais 
como se fez no pacto de Moncloa para a cons
trução de uma nova Espanha". 
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O discurso do Governador Joaquim Fran
.::isco não deixa de marcar, também, a partici
pação de Pernambuco ao entendimento na
cíonal, proposto pelo Presidente Fernando 
Collor. Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o pronunciamento de posse do novo Go
vernador de Pernambuco é um daqueles teK
tos destinados a ter repercussão ao longo 
dos tempos. São palaras originárias de uma 
liderança jovem, legitimada pela vontade de 
urnas. Devem, portanto, serouvidascomaten
ção especial e percebidas em sua totalidade. 

Por estas razões, Sr. Presidente, peço a 
V. Exa que o inteiro teor do discurso de pos
se do Dr. Joaquim Francisco, no Governo 
do Estado de Pernambuco, conste dos Anais 
do Senado FederaL 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR MARCO MAC!EL EM 
SEU DISCURSO: 

"Povo de Pernambuco: tomo posse no 
cargo de Governador do Estado de Pernam
buco retomando memórias indeléveis, vivên
cias que deixaram marca profunda em meu 
espfrito, saberes que a experiência acumu
lou, emoções que permearam minha vida até 
este momento, alegrias, tristezas, sentimen
tos convergentes ou opostos, que amadure
cem e revigoram o homem, preparando-o pa
ra o combate, o bom combate. 

Chego a esta tribuna - de onde fala o po
vo pela voz de seus legítimos representantes 
e, no oficio da palavra se exercita openna
nente debate democrático das idéias e solu
ções- chego dePois de ter vencido caminhos 
e caminhadas, colhido a energia de inumerá
veis plavras ditas e ouvidas, captado lições, 
celebrado encontros e até flagrado alguns 
desencontros. Há um passado insepulto 
que ora emerge refazendo a trilha de .velhos 
sonhos, lembrando que sempre é tempo de 
recompor a paisagem, tecer esperanças e re
criar perspectivas. 

Revivo os caminhos que percorri em per
manente crescimento interior, preservando 
valores e crenças que têm representado a 
plataforma segura de onde tenho partido e 
partirei sempre: a fé em Deus; a crença no 
povo; a devoção k coisa pública; a serieda
de no cumprimento da missão; a ousadia de 
romper arcafsmos; a obstinação em enfren
tar desafios; a indignação ante a injustíça, a 
desídia e a incompetência; a vontade inalterá
vel de construir o futuro. 

Revivo as ruas dos sub(lrbios do Recife: 
o bairro da Boa Vista, onde nasci, tão impreg
nado de saudade; cidades e vilas do Interior 
percorridas desde a infância. Macaparana, 
que permanece tão a mesma e, felizmente, 
nunca apenas um retrato na parede. O Giná
sio Pernambucano e a Faculdade de Direito, 
dois portos seguros onde ancorei com mui~ 
ta fé a barca de minha infancia e juventude, 
carregada de sonhos e esperanças. ' 

Nos ecos do passado, ouço, n(tida, a voz 
corajosa de minha mãe, exemplo de mulher 

plural, a lembrai'~me as virtudes do equilíbrio, 
da humildade e do amor ao próximo. 

Revejo paisagens ímpregnadas de energia, 
freqüentemente belas e algumas vezes trági
cas. Vidas Severinãs, vozes do povo seCU!l
dando a voz de Deus; ensinam-me humanida
des e me convocam ao diálogo. 

A memória de homens e tempos e lugares é 
meu refúgio e minha referência. Com ela, 

procuro contextualizar as lições recebidas 
da história de Pernambuco, inspiradora histó
ria de triunfos, lutas de afirmação e sonhos 
de liberdade. Nesta soma de tempos que es
ta hora propicia, conduzido que fui, pelo po
vo, ao Governo de Pernambuco, sinto-me 
preparado para somar o passado com o pre
sente e, com este mesm povo, consolidar as 
bases do futuro. Esta posse, assim, não repre
senta a culminância de um processo, mas a 
renovação de um compromisso. 

Esta ª _ perspectiva em que me coloco 
enr todos os cargos que tenho exercido: Se
cretário de Trabalho e Ação Social, Poocura
dor da Junta Comercial, Prefeito do Reci(e, 
Ministro do Interior, Deputado Federal Cons
tituinte, novamente Prefeito do Recife. Em 
todos eles marquei-me pela ousadia da coe
rência, a coerência de haver compatibiliza
do voz e gesto, promessa e ação, o dito e o 
feito. Essa coer<::ncia que- me permite repetir 
hoje os discursos de ontem. - -

Dentro de instantes, caminharei da Assem
bléia Legislativa ao Palácio do Campo das 
Princesas, conduzindo os ideais permanentes 
de Pernambuco. O ideal de república e de 
justiça, que desce as colinas de Olinda, des
perta atenções aparentemente adorme-cidas 
e restaura compromissos; das Tabocas e dos 
Guararapes, men·sagens de força e fé quebran
do o silêncio dos que pa.rtiram e arremetem 
as pedras de túmulos adormecidos. Figuras 
memoráveis de pernambucanos a emergir e 
se reincorporar, dando alento a batalhas in
terrompidas. 

Sigo o curso dessas batalhas. Repasso an
tigas lições que _ n_ão podem ser esquecidas. 
Reaprendo conceitos trabalhados com suor 
é lágrimas. Revigoro minhas forças e minha 
crença, e me ponho a caminho. Se não for 
possível pintar de azul o futuro de minha 
gente, que se pintem os sapatos, seguindo o 
inspirado geSto do poeta-símbolo, e me pos
sa encontrar, ao fim, com toda a gente, nu
ma paisagem de azul unânime. 

Entrarei, em instantes, no Palácio do Cam
po das Princesas, sob inspirações pernambu
canas. Na retina de minha memória, ganha 
reverberações aquele estalo seco de arcabuz 
que rez tremer a frágil estrutura de um fra
de de alma incendiada. Corpo- tombado do 
sacerdote, poi'érri - disto riãomc· eSquecerei 
- converte-se em semente que fertiliza o so
lo de Pernambuco e produL germinações ex
temporâneas, ·e impressentidas colheitas. Eis 
que estendo minhas mãos em concha e emo
cionadamente recolho messes que me alimen
tem a teimosia de construir, quando tudo pa
reça perdido, e a audácia de acreditar, ain
da que a fé se haja convertido em formas in
decisas. Quero sentir-me solidário com h~-

róis contemporâneos, sObretudo com aqueles 
que são diariamente arcabuzados peta fome, 
pela descrença e por todas as fonnoas de 
abater o moral das criaturas. 

'Repasso antigas lições que não 
podem ser esquecidas. Reaprendo 
conceitos trabalhados com suor e lá
grimas." 

Pernambucanos: 
Peço que não estranhem o tom reflexivo 

destas palavras. Esta é uma hora de compro
misso e este nasce da irredenta alma pemam
bucana. Por isso, saltam de seus Hí.mulos sa
grados figuras memoráveis de antepassados 
nossos da mesma forma que se insinuam os 
traços fortes da trágica realidade do nosso 
presente. 

Veja-se o nosso marcado dualismo, de 
um lado, uma sociedade inserida que, apesar 
do declínio dos anos 80, apresenta evpressi
vo dinamismo. Do outro, uma comunidade 
atada a padrões primáriOs, 60% vivendo em 
nfvel de subsistência, com índices crescentes 
de marginalidade urbana, pobreza, ignorân
cia e carências báSicas. São dois brasis, em 
convívio ainda milagrosamente ordeiro, embo
ra em acelerado processo de antinomia, que 
se pode degenerar em impasse. 

Olhos de ver apontam claramente as cau
sas desse dualismo: a reprodução familiar 
da ignorância e da miséria, incilltivada por 
uma falsa ética da -pobreza, usufruída pelos 
concentradores de renda; o atraso no proces
so de industrialização, mantendo-se, até me
ados deste século, a maior parte da popula
ção em primitiva economía ruril:l. As migra
ções, gerando a marginalização urbana; a fal
ta de qualificação da massa economicamen
te ativa, o que a reduz a níveis modestíssi
mos de produtividade e, dado o enonne exér
cito de reserva, a irrisórios padrões de remu
neração. 

Pesa-nos - e como dói - este dualismo 
c(nico. Pesa-nos a situação de penúria de 
nosso povo. Recentemente, bateram forte 
em nossas faces as imagens de jovens vesti
dos em trajes militares que lhes foram impin
gidos. a iplorar pão as soldados .vitOriC'~o:r;;. 

Nossas lágrimas não seriam suficientes para 
chorar o pranto necessário ante aquelas ima
gens. Pois bem. Situações análogas vivemos 
todos os dias em nossas cidades parcialmen
te devastadas por toda sorte de carências. 

Não podemos cruzar os braços ante tal 
quadro, nem mesmo tentar esquecê-lo neste 
momento em que o costume sugere apenas 
festa e protocolo. Ao contrário disto, não 
quero, nem nesta hora, perder a capacidade 
de indignar-me, posto que a indignação é ne
cessária ao inadiável propósito de recompor 
o quadro da sociedade adoecida. 

Por tudo isso é que penniti voltass.em 
aos nossos olhos algumas imagens pernambu
canas, para que mais clara se frzesse em nós 
a tarefa da restauração. Devo prometer a 
Nabuco que a sua pregação não foi vão. R~- . 
comporei os roteiros de Castro Alves e To
bias Barreto, partindo da inesgotável [ante 
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d~ nossa antiga Escola de Direito, alcançan
do a outra margem do rio e dizendo pala
vras de ordem da sacada do Teatro de San
ta Isabel, suas vozes não serão apagadas, con
tinuarão a tecer modelarmcnte nosso futuro. 

Não há mais tempo a perder. Para enfren
tar a complexa realidade que se rcncxc per
versamente em nosso Estado, a primeira obri
gação ê evitar a visão terceiro mundiatista 
do isolacionismo, essa busca primária que 
sob artificias ideológi~ escapam dos nos
sos próprios c históricos contextos. O mode
lo isolacionista que norteia e alicerça a ação 
de governos dominados pelo ranço do radica
lismo estéril e da subserviência ídeológica, 
é, quando menos, arcalco. Vamos, ao contrá
rio, compartilhar da luta contra os males do 
Pafs e do mundo, inserindo-nos na hora que 
passa, para fazer-nos dignos das conquistas 
requeridas pela sociedade. 

A opção pelo compartilhamento que mar
cará, a partir de agora, o Governo de Per
nambuco, representa de fato compromissos 
com a liberdade de iniciativa, com os resulta
dos _do mercado, com a eficiencia econômi
ca e com a ruptura de estruturas viciadas, 
que nos têm mantido em intolerável indigên
cia. Haveremos de conquistar um Estado 
mais eficiente e menos ínteJVencion1sta, de 
ação social reestruturadora e que se fortale-
ça como instituição. _ 

É fora de ddvida que é preciso romper 
com a miopia e o preconcCifo do arcaísmo 
estatal, embora não com saldo irrellctido, 
posto que a fragilidade de nossa ~conomia 
exige a presença circunstancial do Estado co
mo fator de equilíbrio para a transição do 
arcaico ao moderno. Se é preciso romper, 
serei ruptura, visto que, sem ela, é inviável 
recompor a altivez, reconquistar a dignida
de e a cidadania, restaurar nossa vocação 
de grandeza. 

Não há tempo a perder. Ouvi o povo nas 
ruas e no campo, em incontáveis caminhadas. _ 
Pus em suas mãos minhas propostas e colhi 
ressonâncias. Olhei o povo, olhos nos olhos, 
buscando ler suas angdstias e apelos, repar
tindo com ele a esperança de rede_nção. Fiz
me aprendiz, reciclando convicções -e- ratift
cando valores. 

'Se é preciso rOmper, serei ruptu
rn, visto que sem ela, é inviável recom
por a altivez'~ 

Não colhi unanimidades, nem as busquei. 
Mas senti, a partir do povo a necessidade 
da convergência para o consenso_-poSsíVel, 
no terreno dos gestos e das ações, o que pas
sa a ser com indisfarçável urgência uma obri
gação dos homens piíblicos perante o povo. 
Por isso busquei convergências, vencendo o 
manique-íSmo retrógrado que vem sustcntanM 
do antagonismos paroquiais. Estes têm servi
do apenas para satisfazer vaidades atávicas, 
em detrimento do desenvolvimento do Esta
do e da saúde sedai da população. Busquei, 
em nome_do_presente e do futuro,rromper 
esse dualismo radical e já obtive êxitos. Pros
seguirei com riítidez e objetividade, esse ca
minho de unificação pactuada quanto ao esM 

sencia~ respeitadas as divergências que na 
maioria dos casos, são acidentais. Tudo iJa
ra que Pernambuco venha a ser no·w'omente 
líder e pioneiro, foco de renovação, ce!eiro 
de idéias e arauto dos ideais mais nobres da 
nacionalidade. -

Não há tempo a perder. foi ouvindo as 
comunidades e as lideranças a classe políti
ca e a sociedade civil, que construímos o pro
grama Cresce Pernambuco, cujo título é a 
síntese de um grito unântme e, Cujo conted
do, é o somatório c~rente de propostas da 
mais vária origem, ratificado pelo batismo 
das urnas. Ali estão claros os verdadeiros ob
jetivos da ação de Governo: a redução signi
ficativa da pobreza, a eliminação da miséria, 
a dignificação do homem-cidadão, pelo aces
so à educação, à saiide, à habitação e às con
dições de segurança e liberdade. Aos desa
fios de retonnar o crescimento, intensificar 
a ação social do Estado, interiorizar o desen
volvimento e promover a eficiêricia e eficácia 
estatais -correspondem políticas específicas 
e estratégias delineadas nos campos econô
mico social e administr:Hivo. 

Prioridades são definidas, objetivando a 
geração de novos empregos. No plano econó
mico a viabilização do Complexo Industrial
Portuário de Suape, o desenvolvimento do 
turismo, a agricultura irrigada do semi-ári
do, a modernização na área industrial, a tec
nologia de ponta o correto direcionamento 
das atividã:ãeS-produtivas segundo nossas po
tencialidades e vocações geoeconômicas. 

No_plano social, cujas mazelas se enraí
zam na ffagilídade económica, há que se bus
car de imediato suprir carências, sobretudo 
nas áreas ·da saúde, educã:Ção e segurança 
prevalentemente pela potencialização dos 
equipamentos já existentes. Combaterei siste
mática e corajosamente todos os tipos de vio
lência, na c1óaCfe-e- no Cai:npo contra o ho
mem e a natureza. 

No pla.nô ã.dminisiraiiVo, á i-acicinalização 
da máquina estatal, a sistematização de infor
mações, a avaliação permanente das ações 
de governo e. sobretudo, a restauração des
se quase esquecido compromisso de servir 
sem servir-Se. -

Nossa empreitada econõmica, social c ad
ministrativa não pode resultar de esforço iso
lado das outras esferas federativas. Por isso 
unirei as forças do estado à indispensável co
h:~boração de _Cada municípiO para desenvol
ver suas vocações peculiares. E. ao mesmo 
tempo, estarei junto ao Governo Federal na 
sua busca de fazer do Nordeste uma efetiva 
prioridade e de promover o grande entendi
mento nacional que a sociedade raclama, ca
paz de levar o Brasil ao Primeiro Mundo. 
Um pacto acima de partidos e ideologias, co
mo proposto pelo Presidente da República, 
possibilitando a união dos brasileiros em tor
no de soluções essenciais"- como se fez nos 
pactos de Moncloa para a construção da no
va Espanha. 

Não há tempo a perder. Ao alcance dos 
nossos braços, há um desafio que se manifes
ta eDJ. profundas carências. E, por sobre is
to, parece que vamos acostumando, a esta 

cena trágica, as nossas retinas agredidas, a 
ponto de se aceitarem como rotineiras essas 
calamidades. A descrença e a frustração pro
duzem nas pessoas, a inêrcia de um confor
mismo anti-ético; cria nelas o cinismo de es
pectadores que desviã.m o olbar da cena dra
mática e fogem, pela omissão, ao comparti
lhamento das responsabilidades. Comete-se, 
dessa forma, o mais grave dos pecados e, en
tretanto, perde-se a dimensão do pecado. So
bretudo por isso, é imperioso ressuscitar 
em cada um o sentido do humano e restau
rar adormecidas fortalezas. O desafio nos es
pera, e é possível enfrentá-lo. Sei disto por
que aprendi na alma do povo no anseio das 
lideranças na cronica da gente pernambuca
na. E, por saber, detenninado, me proponho 
a lutar por mudanças. 

Há espaço para criar c ousar. Pernambu
co tem um grande potencial positivo. Terra, 
gente, cultura e pioneirismo. Canalizar e es
colher esta vocação para o êxito, explorar a 
derivada positiva, combater o humor do fra
caosso é missão que levarei adiante com obs
tinada determinação. 

''Há espaço parn criar e ousar. 
Pernambuco tem um grande poten
cial pcsilivo"-

Pedirei o melhor de cada um. Aos serviM 
dores pedirei es[orço redobrado, não priori
tariamente para a construção de obras novas, 
quando temos de fazer (uncionar os decaden
tes serviços do estado. Convqco, para isto, 
os políticos de todos os matiZes e os servido
res públicos, uns e outros conhecedores da 
obrigaçã;o de seiVir ao povo e_ a Pernambu
co. Convoco a indispensável ajuda dos pode~ 
res Legislativo e Judiciário, para que preser
vada sua independência, construam a hanno
nia com o Executivo, rto sentido do bem co
mum. Convoco a iniciativa privada e todos 
os cidadãos de boa vontade, sem cuja particí
pação ativa falecem os modelos de ação pú
blica. 

Não há tempo a perder. É preciso haver 
ruptura e h.:~.verá ruptura. Quebrarei as roti
nas que embotam a criatividade. Serei rigoro· 
so com os omissos, cuja mornidão o evange
lho abomina. Serei intolerante com os -cor
ruptos, porque esses maculam a sacialidade 
da coisa pdblica. Haverá clima e espaço pa
ra os que têm fome e sede de justiça, para 
que os que se comprometem com o trabalho, 
para os que ousam criar e recriar, para os 
qu_e são inconfonnados com o aparente irre-
médio das coisas. _ _ 

Brasileiros de Pernambuco e de o_u_tros 
brasis, eu vos convoco para continuar o com
bate interrompido pela libertação de Pernam
buco, na trilha daqueles que fertilizaram nos
so chão com seu de_djcadoeapaixonado exem
plo._ Convoco o povo para a luta. 

A restauraçã_S' do binômio Governo e po-
vo não pode ser mais uma figura de ret6rt=
ca, muito menos - o que jamais poderia ter 
sido - propriedade de _castas .ou indivíduos 
que usurpam falsas posições de vanguarda, 
não para representar o povo. mas para engaM 
m~-!0. Devemos cuidar que as platéias estão 
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esgotadas. A· mediocridade dos ateres e a 
mesmicc do texto as esgotará. Poderá chegar 
o momento em que o último espectador se 
retire pela porta dos fundos. E, então todas 
as palavras estarão perdidas. As palavras ba
terão contra as paredes indiferentes dos au
ditórios e das praças públicas. 

A consolidação de um sonhado estado 
democrático não pode ser obra exclusiva de 
líderes políticos. A própria ação política per
derá expressão e substância, se não for pre
servado o princípio fundamental da socieda
de e da civilizaçãO, porque todO- poáer· ema
na do povo e toda liberdade nasce de seu es
pírito. Infinitamente mais que qualquer coi
sa que o Governo melhor instituído possa fa
zer, certamente para uma sociedade organiza
da e consciente. Por isso, temos de reverter, 
de forma inequívoca, o quadro que ora se 
esboça e que privilegia expoentes de uma 
ação política dissociada do conjunto da sacie~ 
dade. J 

Para incorporar a energia essencial que 
vem do povo e comprometer, numa verdadei~ 
ra e ampla ação política, as massas de traba~ 
lhadores, estudantes, empresários donas-de
casa, profissionais liberais, intelectuais, artis
tas, enfim, todos os segmentos da sociedade, 
é indispensável que desmascaremos as meias 
verdades e vençamos todas as formas de pre
conceitos. M nossas cidades, tão agredidas 
pela profunda crise social do presente, ain
da que, a exemplo do Recife, ostentem a be
leza dos rios, não podem mais contemplar 
figurações românticas de duas margens, co
mo na Paris do final do século, e manter di
vididos os cidadãos em meros habitantes da 
margem direita e, portanto, direitistas, ou 
da margem esquerda e, portanto, esquerdis
tas. Nos dias de hoje, de tantas e tão profun
das necessidades, a cogitação de lados e ân
gulos mais se parece com a hemiplegia mo
ral a que se refere o autor de Rebelião das 
Massas. Não me comportarei jamais como 
"hemiplégico moral", pois que, na topografia 
de meu espírito, prevalecerá a posição de fir
meza na qual sempre me encontrei, onde te
nho podido agir com destemor, no desempe
nho das tarefas que me têm sid_o confiadas 
pelo povo de meu estado. 

Senhores: 
Inaugurei este dia visitando as crian·ças 

do Hospital Infantil. Queria marcar ·e mar-
car-me, em gesto que alcança toda a infância 
de minha terra. Queria um gesto que abar
casse todos os meninos, sobretudo aqueles 
que choram porque desaprenderam o sorri
so. Meninos que dormem e costuram sonhos 
impossíveis nos travesseiros de pedra das cal
çadas. Meninos magros, que pulam das pon
tes do Recüe· e brincam de botos nos canais 
poluídos. Meninos que deixam cedo a esco
la para a obrigação do trabalho precoce ou 
para a aventura do centro urbano. Meninos 
sobreviventes- até quando- de nossa vergo
nhosa dívida social. Meninos abatidos pela 
doença e que, como no Hospital Infantil, re
colhem o carinho de mãos caridosas. Meni
nos que se fazem crept1sculo, quando deve
riam ser aurora. 

Queria, Com meu gestO, denunciai" a mais 
grave das omissões e o descompromisso· com 
o amor. Reacender em cada um de nós a ób
via convicção de que não podemos matar 
no presente nosso futuro. Mesmo porque es
sa geração marginalizada vai cobrar de nós, 
em breve tempo, os juros de irresponsável 
omissão e dc!:Samor. Põr istJSO, insisto: não 
há tempo a perder. Não é mais possível tole
rar a insensibilidade e a infcrença daqueles 
que muito têm recebido da sociedade, qua
se sempre em detrimento das multidões ca
da vez rnai~ desassisti_das. A cc-responsabili
dade não constituirá íffipulso generoso de 
alguns. Ao contrário, representa um dever 
e todos, nesta quadra da vida -brasileira. 

''Na topografia do meu espfrito, 
prevalecerá a posição de tirmeza na 
qUal sempre me encontro'~ 

Pernambucarlos: 
O mandato que pasSo a exercer emana 

da vontade sobrerana do povo, em cujo no
me, com quem e para quem u p·odet~ é exer
cido. E esta é razão suficiente para que os 
meus passos, minha voz, os meus gestos, se
jam os passos, a voz, os gestos do povo. A 
isto devoto minha vontade e determinação, 
meus anseios e_ emoções, as forças todas do 
meu espfríto. -

De nossas veias históricas veio a resistên
cia e a altivez. Veio Guararapes. Veio 1710, 
com Bernardo Vieira de Melo. Veio a Revo
lução Republicana de 1817. Veio_ a __ Confede
ração do Equador, em 1824. Viefam os movi
mentos de liberdade, reverberações, ao lon
go do tempo, da Convenção de Beberibe. 

Do povo pernambucano é este ar afirma
tivo que se enrafza no passado e não esmore
ce no presente, apesar das aparências e cir
cunstâilci3s. Sua é ~ histõriã de um ·perma
nente ressurgir. -

Ao homem do povo, em cuj.ás iõ.ãos tan
tos buscaram colocar o estandarte dá miséria, 
entregarei as bandeiras da restauráção, pa
ra que as con-duZamos,· jufliOs, ào ericontro 
de um luminoSo amanhecer. · 

E ao poeta,' que não perdeu a crença, 
nunca, quanto mais escura e longa fosse a 
noite, haverei de dizer, para sintetizar o com
promisso aqui firmado: 

"Aqui, poeta, um 'soriho iiticiaste. 
E eu -viril ·sorih3r e -cODClU:ir teu--SOnho." 
Porque é do-sonhO dos-homeni'e?da von-

tade soberana de D"eus cJ.Ue' se. cariS troem re
alidàdes novas: "Quando Deus quer, o ho
mem sonha, a obra nasce". 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mcira Filho) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão; designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno (mico, dO Projeto de 
Lei do Senado n° 165, de 1989 (Complemen
tar), de autoria do Senador Fernando Henri-

que Cardoso, que estabelece normas so6re 
a entrega aos estados e munictpios dos recur
sos previstos no art. 161, inciso II, da Consti· 
tuição Federal, especialmente sobre os crité
rios de rateio do Fundo de Partidpaçáo dos 
estados e do Distrito Federal, Fundo de Par
ticipãÇão -dos MunicípioS e Fundo para Pro
gramas de Financiamento ao Setor ProdUti
vo das Regiões Norte, Nordes_re e Centro
OeSte; tendo 

PARECER, sob n"" 426, de 1990, 
da Comissão 

de_ Assuntos EconOmicos, favo
rávcl ao projeto com as emendaS nos 
1 a 3-CAE, que apresenta. 

2 

Votação, em turno t:inico, do Requerimen
to n° 66, de 1991, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, solicitando, nós termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo ''Extermínio Oficializ_ado", de auto
ria do Dr. Liborni Siqueira, Juiz de Menores 
do Rio de Janeíro, publicado no Jornal do 
Brasil, de 18 de março de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas 
e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR AMAZONINO MENDES 
NA SESSÃO DE 26-3-91 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIAPUBUCADOPOS'IE
RIORMENTE. 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC 
- AM) Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, serei muito bre
ve. Quero, inicialmente, parabenizar esses 
heróicos colegas que aqui se encontram, nes
te final de tarde, ~s vésperas do início de 
uma prolongada semana de descanso, que é 
a Semana Santa. 

Solicitei a palavra porque ·entendo que 
algo ·terrível está acontecendo nas minhas 
cercanias, na minha região. Tenho muito re
ceio - e já disse várias vezes aqui, nesta tri
buna, que não gostaria de ser conhecido co~ 
mo um senador regionalista. Todavia, ao ver 
este Senado debater tantos probleinas de vá
rias proc_edências, de maior ou de menor gra
dação, de importâncía, abalancei-me a trazer 
ao conhecimento da Casa uma ocorrência 
que já foi enriquecida levemente pelo memo
rável discurso do Senador Darcy Ribeiro, 
que passou por ·u-ma-tarde inesqueCível, e até 
mesmo por um simples e humilde pronuncia
mento que eu fizera aqui desta tribuna 

Trata-se, Sr. Presidente, dos chamados 
seringueiros, dos chamados trabalhadores 
da floresta. 

Tenho em mãos um cédula rural pignora
tfcia do Banco· do Brasil que fala, por si só, 
com muita eloqüência, sobre a matéria. 

Um seringalista conseguiu um fiil!incia
. menta para trinta toneladas de boiTacha, 
em junho do ano passado da ordem de dois 
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milhões., cento e doze mil cruzeiros. Este 
mês, ao tentar resg~nar sua dívida, ele preci
sa de recurso da ordem de oito milhões, tre
zentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e se
tenta e três cruzeiros e doze centaVos. Ocor
re que as trinta toneladas de borractiã. que 
foram financiadas não pagam sequer, hoje, 
50% da sua dívida. Isso por si só fala - co
mo eu disse- com muita eloqüência do pro
blema, mas a questão é- muito mais profun
da. O grande hinterland amazônico se esva
zia e a iinica alternativa pos:sfvel de ativída
de econômica, por força do pensamento e 
dos sentimentos dos ecologistas, é cxatamen-
te o extrativismo do látex;, __ __ _ 

Estima-se que o salário mínimo desse ho
mem seja da ordem de cinco mil cruzeiros, 
quando o salário mínimo brasileiro avizinha
se dos vinte mil cruzeiros. E todos sabemos 
que é um salário dos mais baixos do mUndo. 
Mas mdo isso ainda seria admissível se, na 
verdade, a Amazônia não estivesse absoluta
mente sob a mira de interesses outros que 
não dizem respeito aos seus destinos. E o 
mais grave é que ela reproduz a opacidade 
da consciência nacional que não dá a menor 
importância para esse evento. 

Trve oportunidade no meu discurso de 
me reportar a uma categoria de pessoas que 
ninguém cataloga nesta Nação que é exala
mente a dos caboclos. Esses homens, que se
riam em parte os seringueiros que têm essa 
vida literalmente miserável. estão pedindo 
para que_ lhes tirem a cidl:!dania. Isso é bru
tal, é terrível! 

Veja, Sr. Presidente, que a renóncia da 
cidadania é o climax do abandono, da irre~
ponsabilidade e da omissão. E eu explico: 
os nossos índios, que têm amparo na Consti
tuição, exatamente no elenco do art. 231 e 
seus parágrafos, encontram - e é correto is
so -um certo amparo e um certo zelo da so
ciedade. É que os índios podem fazer os 
seus pequenos roçados de subsistência, e, CO· 

mo acontece milenarmente, calcinam o solo, 
em razão da grande acidez do solo amazOni
co, e produzem uma pequena agricultura 
no seu nomadismo.- A- mesma coisa ocorre 
com a caboclo. Ele faz o que herdou do ín
dio. Tem uma pequena cultura de subsistên
cia, uma monocultura, que é -a da mandioca, 
e não planta literalmente mais nada nem sa
be fazê-lo. Ê analfabeto como o índio. Mo
ve:se, através da traçá o humana, em pirogas, 
caça e pesca os recursos da selva. Não há li
teralmente diferença entre-õ-cãboclo e o fn
dio. No entanto, o caboclo tem seus peque
nos petrechos de sobrevivência subtraídos 
pela ação do lbama, pela fiscalização sistemá
tica do fiscal, que quer ser mais realista do 
que o rei 

Esse quadro doloroso e brutal está a exi
gir de todos nós, primeiro, que tomemos, de 
uma vez por todas, conhecimento de um mi
lhão e meio de.brasileiros que estão viven
do nessa situação; que eliminemos a hipocri
sia política que adotamos sistematicamente 
em tentar desconhecer esse um milhão e 
meio de pessoas, quando temos, em contra
partida, duzentos mil índios a quem empres-

tamos a nossa solidariedade - respeito - cor
reta. No entanto, esquecemos-nos de'um con
tingente muito superior e que tem uma vida 
abSofiit3nlente idêntica, igual à do índio. 

Entende-se que o índio é relativamente 
capaz, pois tem cultura própria, e é natural 
que assim a sociedade o entenda, mas ele tem 
a Funai, que, bem ou __ mal, o protege. 

O fndio tem assistência da procuradoria; 
ele tem as suas defesaS.: O caboclo, esse, 1: 
um condenado; literalmente, condenado. 

Não é possível que o Governo Federal 
ma_ntenha a única viabilidade e atividade eco
nómica da região da hinterlândia amazónica, 
com o pagamento miserável de cento e ses
senta cruzeiros o quilo da borracha. 

O País consome cento e vinte mil tonela
das de borracha/ano. A produção nacional 
não vai além de trinta mil toneladas. Isso 
porque se estaria contabilizando certa frau
de ~ que importadores estariam levando 
borracha para ser beneficiada na Amazónia, 
portanto, burlando o fisco, burlando o Go
verno, enriquecendo essa estatística. Parece· 
me que não produzimos sequer mais de 20 
mil toneladas. 

Essa condenação, -essa brutalidade insul
ta a consciência nacional. 

Gostaria, Sr. Presidente, que a sr Minis
tra dª Economia, a par de seus milhões de 
problemas que enfrenta neste País, não es
quecesse de um detalhe._ de um pOrmenor 
extremamente importante: a Amazônia foi 
ocupada pelos antepassados desses caboclos, 
foram eles que alargaram as nossas frontei
ras- não foram os bandeirantes de São Pau
lo - foram eles, os seus ancestrais, os nordes
tinos, sem receberem soldos, e que foram 
muito além do Tratado de Tordesilhas e tor
naráõl_esta Nação um gigantesco País. Co
mo disse, foram eles que, em certa época, fo· 
ram responsáveis_ pelo PIB brasileiro, pratica-
mente. . _ _ 

E o socorro que se pediria nesse momen
to a esse contingente, a esse saldo teimoso_ 
da morte do extrativismo, não superaria a 
quantia de 15 milhões de dólares porque, 
alêm de tennos esse quadro, a indóstria de 
pnelimáticos brasileira se recusa ã comprar 
os estoques. 

All:m de o preço ser vil e termos hoje a 
certeza absoluta de que no ano vindouro não 
produziremos sequer um quilo de borracha 
-o que não é tão grave para a Nação, mas 
é gravíssimo para a região- entendemos que 
seria elementar, seria um comportamento 
quase normal a Sr" Ministra apiedar-sedes-
sa gente. ---

Sr. Presidente, caso contrári_o, seria o pri
meiro a levantar uma tese nesta Nação, uma 
tese que poderá escandalizar o País e escan~ 
dalizar a sociedade internaciona~ que é a 
de tentar assemelhar esses caboclos aos ín
dios e permitir-, dar a eles o direito de lavra
rem suas tetras sem terem seus petrechos to
mados, a terem o direito de invadir terras, a 
terem o direito de usufruir da natureza, do 
seu habitat sem que ninguém os destrua e 
ninguém, afinal, os torne párias sociais., fi-

lhos., maus filhos, enteados desta Nação que 
eles teimam ainda em pertencer. 

A jornada vai ser muito longa, Sr. Presi
dente, muito dura, até porque esse contingen
te -como certa feita disse nesta tribuna -
não dâ lbope. Eles estão clamando pelo Sr. 
Sting e o Sr._Mitterrand. Nenhum deles, até 
hoje, foi convidado para ir à Europa, para 
ser recebido por S. Ex11 o Premier Francês, 
pelo Príncipe Phillíp ou pela Rainha da Ingla
terra. 

São simplesmente brasileiros que estão 
sendo vilmente esquecidos por esta Nação. 

O Sr . .Amir Lando- Permite-me um apâr
te, nobre Senador? 

O SR. AMAZONINO MENDES- Con
cedo o aparte a V. Ex11, com muita honra. 

O Sr. Amir Lando -Nobre Senhor Ama· 
zonino Mendes, V. Ex3

, neste final de ses
são, aborda, com muita propriedade, o cre~ 
púsculo do extrativismo. Embora rião tenha 
nascido em Eirunepé, ainda jovem adentrei 
no coração da mata amazónica. Em 1970che
gava em Porto Velho e de lá me dirigi a Gua
jará-Mirim, onde tive o meu batismo amazO· 
nico. Em 1970, o extrativismo em Rond0-n1á--
estava nos estertores. · 

No Vale do Guaporé, nesta-época, era im
plementada a atividade extrativista e a borra
cha se constitufa, junto com a castanha, a ipe
cacuanha, o pau-rosa, nas grandes atividades 
que davam, exatamente, a viabilidade econO
mica da região. Esses heróis anônimos, seme
ados ao longo da floresta como estrelas num 
céu imenso que é a planícíe amazónica, vi
viam nessa faina diária da qual Euclides da 
CUnha, em 1904, traçava como uma das ativi
dades laborais mais desumanas, porque o ho
mem era condenado na liberdade a percor
rer todos os dias a mesma estrada, como se 
fora prisioneiro do próprio trabalho. Tive 
oportunidade, então eminente senador, de 
conhecer em profundidade, o que significa· 
va o seringal. a estrutura do seringal, e que 
ele, nesse tempo, respondia como a única ati
vidade viávelj aí o meu estado passou da ati· 
vidade extrativista para a atividade agrícola 
e pecuária. Fui ainda inventariante de uma 
série de seringalistas que entregavam as suas 
terras como pagamento dos tributos lança
dos exorbitantemente pela União. E sempre 
valorizei, como bem V. Ex8 valoriza, 'esse ho
mem que foi a presença nacional nos confins 
amazOnicos; como bem me recordo da histó
ria do Acre, e~ que os nordestinos que che
garam no Anajás, em 1870, foram povoando 
aquela imensa região. E hoje aquilo é Brasil 
pela coragem, pela ousadia, pela afirmação 
da nacionalidade, como sentinelas da pátria 
na imensidão desconhecida. Como V. Ex11, 

também tenho a mesma indignação, partici
po da mesma angústia de ver essa gente con
denada ao desaparecimento puro e simples, 
porque ninguém deles se apieda. Não há dú
vidas de que o Governo Federal não está tra
tando essa questão, levando-se em conta o 
que ela representa para a soberania nacio
nal, o que isso representa a soberania nado-
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nal, estrategicamente para o País, porque :sa
bemos que a produção da borracha é um pro
duto estratégico, e estamos abandonando de
finitivamente aquele milhãO e meio de ho
mens da floresta, representados, sobremodo, 
pelo seringueiro. Quero, nes-ta liora, partici
par das mesmas preocupações de V. & 0

, so
lidarizando-me com elas e dizer que sou tam
bém um soldado, não o soldado da borracha, 
que foi para lá em 1940 num esforço de guer
ra, mas um soldado dessa causa. E já escre
vi centenas de páginas sobre a q ucstãO, refle
ti profuildamente e sempre vi na atividade 
o::trativista um convívio harmOnico 1 entre o 
homem e a natureza. 

Vejo, hoje, o seringueiro ser levado às 
barras do tribunal como se fosse um crimirio: 
so porque, ~s vezes, abate um animal selva
gem para sua sobrevivência; e como bem dis
se V. Ex11

, tendo a sua espingarda, que é_ um 
instrumento de trabalho, apreendido pelos 
fiscais do que se chama Ibama. Isto realmen
te é inadmissível. Nós temos, efetivamente, 
que nos porfiar nesta luta cm defesa da Ama
zônia, porque para nós que vivemos lá o ho
mem é mais importante -do que a floresta. 
Muito obrigado. 

O SR. AMAZONINO MENDES- mui
to _bem, ilustre Senador, as suas palavras não 
poderiam ser outras, V. F..x 11 representa Com 
muita dignidade c altivez o seu Estado, o Es
tado de Rondônia, aqui neste Senado. 

Mas, vou concluir as minhas palavras a 
respeito dessa ignomfnia,dessa mácula, des
sa mancha, dessa nódua, desse ina.ulto às nos
sas consciências. Não é mais possível supor
tar este comportamento. Eu acuso, neste mo
mento, a sociedade brasileira, acuso a impren
sa nacional, eu acuso o pensamento avança
do internacional a prOpósito-da iruüéria, acu-
so de hipocrisia; traço um pouco de coragem 
nas minhas palavras, porque alguém ... 

O Sr. Esperidi!o Amim -Senador Ama
zoníno Mendes, antes de V. Ex8 concluir, 
concede-me um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES 
Pois não, com muito prazer. 

O Sr. Esperidião Amin- De Outra latitu
de., permito-me Oferecer tirwi inodesta -coõ.ú-í- . 
buição-ao prOitunciamentO de V. :&11, e o 
faço estabelecendo uma comparação entre 
esse procedimento supostamente idealista e 
perfeccioniSta dos cobradores da lei, suposta
mente, repito, comparando com o que está 
acontecendo neste momento no meu Esta
do, Santa Catarina, -onde, também, em no
me do idealismo e do perfeccionismo, há o 
chamado defeso do camarão e da sardinha, 
isto é, o·períódo em que é proibida sua Pes
ca, principalmente a do camarão, o·que re-
presenta para o pescador artesanal a inviabi
lidade da sua existência-ou sua ida para a clan
destinidade e_ para a contravenção, ou seja, 
ou ele muda de ramo, vai ser empregado de 
alguém, vai migrar para um grande centoro, 
vai-se "encostar" numa grande cidade ou vai 
para a contravenção pura e simples, para a 

clandestinidade c até, em último e::.tágio, pa-
ra a crirriinaHdade. - -

São dezenas de milhares- de faffiiliarcs 
que s.e inscreveram para exercer essa ativida
de profissional, que, à semelhança do serin
gueiro, desenvolvem uma atividade não noci
va dâ ponto de vista ecológico. Em nome 
dessa comparação é que ofereço a minha so
lidariedade a sua cOlocação porque, princi
palmente no caso do seringueiro, não consi
go imaginar que essas coisas estejam aconte
<.:endo por acaso. E quero encerrar o meu 
aparte relembrando, como brasileiro, especial
mente aos homens e aos representantes da 
Amazônia, que a idéia da internacionalização 
da Amazônia não desapareceu, assumiu ou
tras vestes, ocupou-se de algumas melenas 
de cordeiros, para preservar a intenção que 
é retirar a Amazônia de nossa soberania. 
Querem usar, não a capa di reta da 'interna
cionalização, mas, sim, a censura orientada 
da chamada opinião p11blica internacional. 
Nós todos temos que estar muito alertas dian
te desta forma solerte de conspirar contra a 
soberania nacional naquela área, ferindo, in
clusive, o interesse legítimo de um indivíduo 
tão identificado com a causa da brasilidade, 
como é: o seringueiro. Meus cumprimentos 
a V. Ex0 

O SR. AMAZONINO MENDES- Mui
to obrigado, ilustre Senador, V. Exa traz ma
téria correlata do outro lado desse País, evi
denciando o quanto nós exageramos neste 
processo tão salutar de defesa da natureza, 
tão importante, tão moderno, tão presente, 
cbmo a nos informar, como a nos dizer que 
a questão é muito mais ampla. 

Canto neste moniento a angústia do po
vo da minha terra, porque há de convir V. 
& 8 que um homem perdido na mata, asseme
lhado aos índios, responde perante a lei, aliás, 
com toda a integridade da responsabilidade 
jurídica. Ao passo que o seu assemelhado, 
como é o caso· o fndio;_ele po_de viver na ma
ta. O 'que é triais importante, mais interessan
te, é que nós temos um testemunho históri
co de 300 anos de ocupação por parte des
ses cablocos, ~ o meu estado, por exemplo, 
em apenas 0,5% foi ocupado. Logo, q:sta gen
te não comete devastação, em absoluto afe
ta a natureza; ao reverso;- _ele ama: ·a nature
za, ele a compreende, ele a interpreta, ele a 
traduz. É até comum· entre nós amazonenses 
da cidade_e da capital comentarmos a sabedo
ria desses homens hinterlandinos que, não 
raro orientamos cientistas de nomeada inter
nacional que vão ao meu estado fazer pes
qUisas como, por exemplo,estudar o difícil 
comportamento de previsão do ddo das águas. 

Conta-se que, certa feita, uma expedição 
cientifica interriacional de muita notorieda
de fazia este tipo de pesquiSa quando sofreu 
a abordagem de um humilde caboclo em sua 
piroga, na sua canoa, que se aproximara, se
ja pela curiosidade, seja em busca de um re
frigerante ou coisa que o valha, e ali esten
deu-se a conve(S'a. Lá pelas tantas, o caboclo 
tomou conhecimento que toda aquela para
fernália de equipamento visava tão-somente 

_temar descobrir, ou melhor, tra· .:!r melhores 
informes para que se tivesse -."'nhecimento 
e se pudesse prever a enchente do ano vin
douro. 

O caboclo com a sua tranqüilida
de disse: 

''Mas vocês não sabem? É simples. 
Basta observar o ninho de um deter
minado pássaro que ele semP,re o faz 
invariavelmente um metro abaixo da 
marca d'água da futura enchente." 

Então, nós temos uma cultura a ser pre
servada que não é apenas a do índio, mas 
que também é do caboclo. Até nesse aspec
to ele também é assemelhado. 

É uma questão de inteligência, ou seja, 
fazer com que as autoridades, os brasileiros 
responsáveis por esta questão tenham mais 
atenção à causa desses homens, dessa gente. 
Chego aqui ao ponto- esdrtDculo de, até, pe
dir, solicitar, que se lhes cassem a cidadania, 
a fim de que eles possam, também, a o::em
plo dos índios, viver no seu habitat, tendo, 
assim, condições de sobrevivência. 

A par da colocação central dessa minha 
intervenção faria uma observação premente, 
urgente, um apelo à Ministra da Economia, 

-para que S. Exa se apiedasse da situação dos 
seringueiros, que diminuem ano a- ano, sem 
embargo da grap.de luta do imortal Chko 
Mendes, que com seus famosos embates tor
nou-se figura inteniacional, um ponto de re
ferência obrigatória na grande luta pela pre-
servação da natureza. -

É forçoso dizer que a filosofia de Chico 
Mendes induzia ao comportamento da escra
vidão1 porque era, exatamente, o extrativis
mo, com essa receita mensal de 5 mil cruzeiros. 

É preciso desmistificar- muíta cois3 neSte 
País. Como é do conhecimento dos Srs. Sena
dores, vamos ter, em 1992. essa já famosa 
conferência nó· Rio de Janeiro, a Eco-92 
Causa-me temôr, medo, espécie, saber que, 
praticamente, não temos nenhuma tese, ne
nhum pensamento sério, científicO, para ser 
discutido com as autoridades internacionais 
que trazem o seu ponto de vista. Já .denun
ciei desta tribuna a falta de personalidade 
de uma nação devedora, que se entrega à 
mídia internacional exatamente por falta de 
personalidade. A Nação entrega-se sem levar 
em _conta essa questão crucial, fundamental, 
que não é apenas· humana, mas é,· sobretu
do, uma questão de futuro,o para nós e os 
nossos p6steros. 

Sr. Presidente, agradeço a atenção dos 
nobres Srs. Senadores.e prometo, como sem
pre, em doses homeopáticas, voltar sempre 
a esta tribuna, na esperança de que este no
vo Senado da RepCtblica brasileira não faça 
o Exército Brancaleon.e comigo, mas simples
mente comece a~ comentar, a falar a respei
to.de um segmento importante da socieda
de: brasileira, que são os .caboclos da Amazô
nia, qile estão em processo absoluto_ de geno
cídio. 

Era o que tiillia a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) · 
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DISCURSO PRONUNCIADO I' II
LO SR. RONALDO ARAGÃO NA 
SESSÃO DE 27-3-91 E QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. RONALDO ARAOÁO (PMDB 
- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, volto à tribuna 
desta Casa, para trazer ao conhecimento da 
Nação a profunda crise em que se encontra 
a sal1de pübHca no Estado de Rond_ôrtía. 

A saúde no meu estado encontra-se lite
ralmente arruinada, e é bem verdade que 
não destoa do conjunto dos demais fEstados 
brasileiros. 

O que gostaria -de traz-er em particular a 
apreciação dos Srs. Sena,d_p_r_çs. é a peculiari
dade histórica de ser o estado de Rondônia 
um estado jovem, em vias de _consolidação, 
situado em uma região desassistida e profun
damente carente, desprovida de atividades 
económicas que possibílitem c processo de 
desenvolvimento e, agora mais ainda, quan
do da implantação das medidas do Plano 
Collor, que notadamente vêm inibindo o se
tor agrícola do meu estado pela ausancia de 
uma política fmanceira e de custeio que de· 
termine a retomada do crescimento econOmi-_ 
co do estado e da própria região, corroboran
do com a fobia ecológica que tem transfor
mado o _s.e_t_or produtivo em verdadeiro caos 
social e econOmico. 

Tais circunstâncias afetam sobremaneira 
todos os setores da sociedade rondonien:.e, 
produzindO efeitos maléficos e perversos, 
principalmente na área de saúde, alimentan
do de forma triste e dramática as estatísticas 
nacionais do setor de saúde. 

A economia do estado sempre esteve liga
da ao extrativismo da borracha, exploração 
da cassiterita e ouro - o que· representa um 
dos maiores fatores migratóriOs do País, co.:
mo se constata em recentes dados do IBGE 
e Seplan-RO: 

1970- 113.561 habitantes 
1980- 491.069 habitantes 
1985- 904.298 habitantes 
1990-1.805.813 habitantes 
Dessa fel-ma o crescimento migratório 

no meu estado acelerou o processo de ocupa
ção, numa proporção jamais vista no Pafs e 
os projetes de colonização para os pequenos 
produtores diversificaram_ as .atividadcs eco~ 
nOmicas, iniciando-se o de&envolvimento agrí
cola do estado. _ _ _ . 

No entanto, esses proj~tos., cuja ocupação_ 
procedeu-se de forma desordenada, em virtu
de d_o alto fluxo migratório, provocou um 
imenso crescimento populacional nos munící
pios, que não estavam dot;:~.dos de infra-estru~ 
tura adequada para atender à demanda nos 
setores fundamentais, comO saúde, saneamen
to, habitação e educação. 

Apesar dos esforços governamentais, de
vido a essa precariedade ex:1stente na infra~ 
estrutura e ao processo desordenado no des~ 
matamento, criaram-se condições incontestes_ 
para que familias inteiras· ãdoecessem e se 

tornassem veículos transmissores de diversas 
patologias em seus ambientes de sobrevivência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a saúde 
no Estado de Rondônia encontra-se moribun
da, vivendo em estado de agonia. Os milha
res de brasileiros que esColheram aq.llele rio
cão pátrio para habiiãr·e criar -seus filhos, 
produzindo a seiva do progresso e da prospe
ridade_em um Sonlio qucfõra outrora canta
do em prosa c verso:. pelos bravo!> e incansá
veis parccleir~ que, acreditando em um no
vo eldorado, invcstimm suas sortes e vidas. 
hoje pagam um preço in~uportávcl amwés 
de um cenário onde h<i baixa qualklaUc de 
vida, com indicadores de saúde igualáveis 
aos dos países mais subdesenvolvidos do Ter
ceiro Mundo. No quadro nosológico prepon
deram doenças infecto-contagiosas, aparecen
do também as crOnicas degenerativas e neo
plásicas, conseqUentes do processo de desen
volvimento. O quadro é cada vez mais catas
trófico, exigindo elevados investimentos por 

-parte dos órgãos governamentais nos três ní-
veis, na organização dos serviços de ::.aúde 
püblica. 

Os cocflc;ientes de mortalidade geral dis
param tendo como primeira causa, os sinais
sintomas e afecções mal definidas, o que de
nota a precariedade do sistema de saúde no 
meu. estado; e., como segunda causa, os homi
cídios, diretamente relacionados às ativida
des de gari"fnpagem. 

A mortalidade -infantil em Rondônia mes· 
mo com a~ truc"as··em·d~tíni_o, ai_nda apresen
ta um dos maiores índices em relação aos de
mais estados da Federação. 
---Em 1988,_o coeficiente de mortalidade in~ 

fantil era de 55 óbitos/1.000 nascidos vivos 
-o dobro, se comparado a região Sul. 

As principais causas de óbito são as afec
ções origin.árias do período pré-natal, infec
ções intestinais e doenças do aparelho respi
ratório. E, como esse coeficiente está ligado 
d.iretamente- às condições sócio-económicas, 
confirm-ª;~ a precaribdade da assistência 
ao pré-nãtal, ao parto, dos programas de nu
trição, da habitação e do saneamento. 

O cOefiC:ienteae riiortãlidade por doen
ças t ansm.issfveis tem demonstrado, nos últi
mos anos, um quadro de 80 óbitos/10.000 ha
bitantes, estando a malária em torno de 
25/100.000 liábitantes; São marcas altíssimaS, 
consider:ando-se. <i ue, nôs país'es desenvolvi~ 
dos, a taxá.~ "de 10 a 15/100.000 habitantei 

A nialária'coiltinu"a sendo-a prinCipal cau
sa da morbidade em Rondônia, seguida das 
doenças iDnfCcciosas, intestinais e- paràsiti1; 
rias, hansenía.:.e, tuberculose, hepatite e lei
sbamniose - tOdas relacionadas às deficien
tes condições _d.e saneamento_ básico e urba
nização. 

Só a malária tem sido responsável por 
40% (quarenta por cento) das internações 
registradas na rede hospitalar do estado. 

A Sucaii:l, em 1989, registrou 242357 ca., 
ses de malária, dos quais 235 foram fatais. 

Os Municípios de Ariquemes e Porto Ve
lho respondem por ·quase 50% (cínqnenta 
por cento) dos casos- respectivamente, 27% 
e 28%. Isso em virtude das atividades de ga-

rimpagem, constituindo grandes focos de 
transmissão, de difícil controle, merecendo 
estudos mais aprofundados no delineamen
to de estratégias a serem implementadas. 

Já no ano passado, no perfodo de janei
ro ã ·setembro, foram registrados 175.476 ca
sos de malária, com 92 óbitos. 

Apesar da diminuição em números absolu
tos, nestes últimos ano~ a gravidade da endc
mia persiste, n·ão sendo possível, até o presen
te momento, antever a reversão do quadro 
atual, a menos, é óbvio, que haja um redire
cionamento da conduta governamental bem 
como um jnvestimento maciço por parte dos 
governos estadual e federal. 

No que diz respeito aos serviços de saú
de, apesar dos grandes investimentos na re
de, nestes últimos anos, permanecem ainda 
alguns locais com deficiências de unidades 
e leitos. 

A rede de se1viços de saúde no Estado 
de Rondônia está estruturada de forma hie
rarquizada de complexidade crescente. To
dos os municfpios possuem desde unidades 
mais simples. como posto de saúde, até unida
des hOspitalares secundária~ mas sem funcio
nários. sem médicos para atender à deman
da de paden tes. 

Embora dispondo dessa ampla rede físi
ca- o sistema- de saúde do estado f:. deficien
te, com baixa produtividade, estando desvir
tuados os objetivos básicos de sua estruturação. 

Se a rede primária funcionasse a conten
tO, 80% (oitenta por cento) dos casos seriam 
resolvidos nesse nível, através_ dos programas 
de saúde nonnatizados, melhorando-se a qua~ 
lidade da assistência p"restada e reduzindo-
se ôs custos. _ " _ _ _ . 

Importante ressaltar que 60% (sessenta 
por cento) da população do estado residem 
na área ruralt que possui basicamente unida
des ambQiãtoria!s, sendo que a assistência é 
altamente deficiente pela dificuldade de f!Xa
~o dos profissionais, bem como pela insufi
ciência de recursos para a sua manutenção. 

E aqui vai um registro, Sr. Presidente. O 
profissional médiCo não permanece nessas 
unidades de saúde devido à baixa remunera
ção percebida tanto Pata- Cle como para o 
pessoal paramédico e, em muitos casos, além 
da baixa remuneração ele leva até 3 ou 4 
meses para receber o seu salário trabalhan
do nos mais distaP..tes municípios do Es-tado 
de Rondônia. 

No tocante h situação da saúde sanitária, 
não dispomos das condições Iogf.sticas neces~ 
sá.rias para deter um eventual surto. 

O aparecimento da cólera nos pafses an
dinos - especialmente no Peru - constitui 
um risco potencial para o Brasil e, em espe
cial Rondônia, não só por razões geográficas, 
como também pelas precariedades de sanea
mento_ a~bie_nt~l e.o_ baiK.o nível sócio-econô
Dl).co Q.e. :i.Ua população. 

Advirto as_ autoridades competentes pa
~ o grande tisco_que ameaça Rondônia, con
Siderando ~ue somos estado fronteiriço com 
paises andmos, cujas populações vivem mo-
mentos dramátic_os em virtude da epidemia 
de cólera. 
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Caso as medidas proflláticas não sejam 
implantadas ou não alcancem o êxito deseja· 
do fatalmente o estado será atingido e disse
minará a doença por todo o Pafs. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as dificul
dades são inómeras e, obviamente, as solu
ções passam pela interiorização dos profrssio
nais da saúde, por mais recursos, por novas 
contratações de técnicos de nível superior 
em todos os setores, por maior alocação de 
recursos financeiros para a manutençãO da 
extensa rede e por uma polftica de recursos 
humanos, com plano de cargos c salários, 
que valorize os profissionais de saiíde de for
ma condigna. 

A saiide pública no Estado de Rondônia 
encontra-se sucateada e esvaziada em todos 
os níveis. É imprescindfvel o cumprimento 
dos preceitos constitucionais e da lei orgâni
ca da saúde, tornando-se necessário um gc
renciamento transparente na implementação 
do si~tema tínico de satíde, onde os recursos 
sejam de forma justa e honesta, devidamen
te empregados nos objetivos estabelecidos. 

Os ree~rsos provenientes da UníOO, desti
nados à manutenção da extensa rede de sali
de pública do estado são literalmente insufi
cientes, até mesmo para cobrir as necessida
des das unidades de salide gerenciadas pela 
Sesau, que é a Secretaria de_ Saúde do Esta
do, quanto mais para atender aos serviços 
de tratamento fora do domicflio e manuten
ção das unidades municipalizadas. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verda
de o Governo passado não teve o sctor de 
saúde, c_omo uma prioridade. A falta de uma 
política de saúde levou o setor ao caos. 

Temos o exemPlo do Hospital de Base 
de Rondônia criado para atender à popula
ção do estado, com Cércã de -quatrOcentos 
leitos e que, hoje, se encontra co'rllt as suas 
atividades de atendimento médico quase que 
totalmente paralisadas, sobrecarregando as 
demais unidades hospitalares que já não têm 
condições de atendimento, criando uma situa
ção caótica. É preciso, então, que se faça al
guma c·oisa. Eu citaria, aqui, que é preciso 
que os governos, tanto da área federal co
mo da área estadual, tomem providências 
não só .com a sailde do Estado de Rondôni!lo 
mas com a satíde do País que vai muito mal. 
Creio que o Governador de Rondônia, que 
tomou posse-no último dia 15, um médico, 
está preocupado com esse problema, porque 
conhece a situação de Rondônia a: fUndo. 
Foi deputado estadual por mais de uma leg~
Iatura, foi presidente da Assembléia Legisla
tiva, ê funcionário federal, e tenho certeza 
de que S. Exa procurará, junto às autorida
des federais, uma solução urgente para esse 
grave problema. _ 

O ntimero .de pessoas cjlie morrem :noS 
hospitais de RondOnia, ·por falta de assistên,~ 
cia médica, não tem precedentes no nosso PafS. 

A malária, na região AiilazOnicã, Princi~ 
palmente em Rondônia, é o-maior fudice da 
Organização Mundial de Satíde. 

Falei com S. Fx2, o Ministro da Saúde, 
Alceni Guerra, que está preocupado com es
sa situação, para que se desse melhor condi-

ção à Sucam para poder trabalhar, pois é o 
homem da Sucam que vai ao interior, num 
combate sem tréguas à malária. O que ocor. 
reu em Rondônia, no entanto, foi o esvazia
mento da Sucam, com várias demissões e com
pleto abandono das suas delegacias. Regiões 
onde a malária já tinha sido debelada, hoje 
têrri um índice altfssimo, porque não se deu 
continuidade ao trabalho de profilaxia, o tra· 
baJh9 contínuo que se fazia todo mês com 
aqueles agentes da Sucam, na região rural. 
Atualmente o agente da Sucam não tem se
quer uma bicicleta,-o que provocou o aumen
to das endemias hoje na região Amazônica. 

O Sr. Flaviano Melo - Permite V. Ex3 

um aparte?_ 

O SR RONALDO ARAGÃO -Ouço 
V. Ex3 com muito prazer, nobre Senador Fla
viano Melo, que já foi Governador de Esta
do e conhece profundamente este problema. 

O Si. FlaViano M~lo - Nob~ Senador 
Ronaldo Aragão, estou ouvindo, aqui, atenta
menu:, o discurso de V. & 2

, no que diz res
peito à saúde píiblica na Am3zônia - prefi
ro falar apenas da Amazônia, porque fui Go
vernador de um Estado, o Estado do._ Acre, 
e um dos pontos que mais nos decepcionou, 
nos tíltimos momentos, no que diz respeito 
ao Governo Federal, foi a desativaçãp da Su
cam. Fiz campanhas políticas, pelo interior 
do Estado do Acr~ em 19_86, em 1990, e por 
Ondé aridávamos, dcn~o da selva, dentro do 
mato;-nos rios, nas estradas de péssima trafe
gabilidade, encontrávamos um homem da Su
cam trabalhando, atendendo aquela popula
ção carente, aqUela população dos altos rios, 
dos seringais. E, para nossa surpresa, logo 
que o Presidente Collor ass.umiu, foi o órgão 
mais atingido dentro do Estado do Acre e 
também dentro do Estado de Rondônia. E 
muito me preocupa -agora o fato de estarmos 
com um surto de cólera no vizinho país, que 
é o Peru, já _próximo _de nOssas ffonteiras. 
O Ministro Alceni Guerra. da Saúde. teve 
oportunidade de visitar o Acre. falando sem
pre em muitos recursos, que iria ajudar. que 
iria estar presente nesse. momento em que a 
cólera. segundo todos o~ estudiosos, chegaria 
ao Brasil através da região Amazónica, prin~ 
cipalmente através~'? Ac~. ConheçQ o tráfe
go de seringueiros,_ de índios, o i~tercâmbio 
existente naquela fronteira, mesmo que não 
se consiga ver de cima- dos aviÕes, eles estão 
ali embaixo, dentro da selva. Essa comunica
çãO é Consianie e vai acarretar, evidentemen
te, a entrada da cólera em nosso País. Então, 
fico muito preocupado também. Fica aqui a 
nossa preocupação, porque, sem uma ativida
de, sem uma atuação muito intensa da Sucam, . 

- vamos ter muitas vítimas, dentro em breve, 
em nosso País. Muito obrigado. 

O SR RONAIDO ARAGÃO -Agrade
ço ·a aparte de V. Exn, Senador Flaviano Me
lo, que conhece esse problema de saúde pti
blica na região Amazônica bem de perto, 
porque foi Governador do E;stado do Acre, 
onde a malária também tem um alto índice. 
É com tristeza, eu que sou um profissional 

liberal em medicina, e que atuei no Estado 
de Rondônia, no seu interior, também, co
nhecendo de perto este problema, onde vi 
milhares e milhares de pessoas sendo afeta-

• das pela malária, famílias sendo dizimadas 
porque- não" havia assistência c,. isso, há 18 
anos. Naquela época, dizia-se que não havia 
condição, era muito difícil, até para se conse
guir um telefonema tinha-se que pedir a liga~ 
ção em um dia para consegui-la no outro. 
Hoje não, temos DDD, DDI, estrada asfalta
da - embora a BR-364 esteja se acabando, 
porém, já avançamos um pouco e temos um 
melhor sistema de comunicação. A situação 
atual é pior do que naquela época. É com 
tristeza que vejo o esvaziamento e o sucate
amenoto da Sucam, onde o funcionário ia a 
pé, carregando as suas máquinas, fazer a bor
rifação das casas, sem qualquer apoio do 
Governo. Essa atividade não existe mais. por
que não existe mais o pagamento da diária. 
Com isso a malária não é mais um caso de 
salide pública, é um caso de polícia. Mais 
uma vez chamo a atenção das autoridades 
para esse grande problema. 

O Sr~ Carlos Patrocínio - Permite-me 
V. &n um aparte? 

O SR RONAIDO ARAGÃO - Ouço 
o emfnente Senador Ca rios Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Se
nador Ronaido .Aragão, nós não só como se
nadores, mas, principalmente, na qualidade 
de médicos interioranos, queremos nos asso
ciar à preocupação de V. Ex8 quando cita fa
tos que também podemos dizer que somos 
testemunhas._ Queremos dizer que seremos, 
proximamente, porta-voz do Ministro Alce
ui Guerra com relação a um ano de Gover
no Collor, na área do Ministério da Saúde 
- estamos preparando esse documento, _qu~ 
eu terei oportunidade de ler. Sei que muitos 
avanços foram- alcançados, princiPalmente 
no que diz reSpeito- à medicina preventiva, 
mas sabemos que o problema das endemias, 
principalmente na região Norte do nosso Pa
fs, é deveras estarrecedor, e quero concor
dar com V. EJc'l, quando faz alusão à exter
minação da Sucam. Já nos posicionamos con
trariamente à demissão à colocação em dispo
nibilidade de servidores desse órgão, que é 
um número considerável, e_agora I~mos com 
apreensão nos_jorn.ais de que seriatrl contra
tados. este ano ainda, dezenas de milhares 
de pessoas para que se faça o senso demográ
fico de 1991, que deveria ter sido realizado 
no ano passado. Não vejo nenhum melhor 
recenseador do que o agente de saúde da 
Sucam. Sei que o Governo vai gastár bilhões 
de cruzeiros com a contratação desse pesso
al, e temos que chamar a atenção para isso. 
Portanto, quero dizer a V. Ex3 que partici
IX> da sua apreensão no que diz respeito às 
ações de saúde, voltadas principalmente pa
ra a região amazónica, e especialniente no 
que diz respeito à malária, porque sabemos 
que inúmeras vidas são ceifadas diariamen
te nos nossos estados amazônicos. Quero, 
principalmente, corroborar com a preocupa-
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ção da V. Ex"' no que diz respeito aos funcio
nários demitidos ou colocados em disponibi
lidade pela Sucam. 

OSR RONAI.DO ARAGÃO- Agrade
ço, Senador Carlos Patrocínio, que também 
como médico do interíQr conhece de perto 
o problema de satíde pública na região do 
Tocantins, e que está apreensivo, como to
dos nós, porque o Brasil hoje é um país doente. 

Continuando, Sr. Presidente: 
A saóde comporta e exige investimentos 

de vulto, contudo eles não são feitos há mui
to tempo. Ao contrário, o Governo está 
mais preocupado em fazer obras, como pra
ças ou asfaltos, ruas sem redes de esgotos, 
aumentando assim o problema da saúde pú
blica. 

A ação do Governo no campo da sa6de 
deve ser efetuada com profundidade. E aqui 
destaco: é um martírio acompanhar _o sofri
mento de um doente de Rondônia. E preci
so conhec.er e implementar uma polftica de 
saOde onde os do_entcs sejam eficientemente 
curados e .terminar com esse sacrifício, on
de se alega, com humor negro que "os melho
res hospitais de Rondônia são os aviões da 
Vasp e Varig11

• 

Aqui, quero parafrasear o Padre Antonio 
Vieira: 

"A saúde de RondOniajá-não luta, 
está rendida, enfenna, portanto, desfa
lecida, morrendo, morta.' Tudo acaba 
c?Iil a morte, até a própria morte." 

O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. 
E,x8 um aparte? 

isso, a seU ver. explica o fato de a s.ituação 
da área de saúde estar apresentando, em nos
so País. um quadro cada vez mais grave, por
que, em que pese aos esforços de União, pa
rece-me que cada vez mais os estados e mu
nicípios investem menos na questão saúde. 
Eu diria que, -se vivemos em uma federação 
c se numa federação os estados c municípios 
têm responsabilidades, na condução dos pro
blemas do País, é necessário que eles assu
mam um papel mais ativo. Noto que, sobretu
do após a nova Constítu[ção, cresceu o movi
mento no sentidO de cobrar da União solu
ções para problemas que muitas vezes perto en
cem aos estados e aos municípios. Essa é 
uma constataçãO que faço não vendo nenhum 
viês político. Sinto que as demandas sobre a 
União aumentaram, quando, na realidade, 
cresceu a receita dos estados c municípios e 
diminuiu, conseqüentemente, a receita da 
União. Então, para tratarmos bem dessa ques
tão da saúde, a meu ver, é necessário que 
haja um verdadeiro mutirão nacional, ou seja, 
que ao lado da União, os estados e municí
pio-s--se conscientizem também de que esse 
é. um problema que não pertence só ao Go
verno Federal, porque é um problema de to
dos. E que os governos, af me refiro também 
aos Governos Estaduais e Municipais, se cons
cie-ntizem cada vez mais da necessidade de 
dar uma prioridade_ a essa questão de saúde, 
assim como à _questão da educação. V. Exa 
denuncia o _quadro da área. de saúde em que 
vive o seu estado.-. de modo_ particular a sa
dde pública -mas eu acredito que muita coi
sa poderia ser minoratla e minimizada no seu 
estado se houvesse, por parte dos governan-
tes estaduais, uma consciência mais aguda 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço de que esse é um problema que não depen-
V. Exn, nobre Senador Marco Maciel. de apenas do Governo Federal. Sei que o 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Governo da União tem responsabilidades 
Ronaldo Aragão. ouço com muita atenção, neSSe campo;-responsabilidade a que o Go
como 0 faço habitualmente. 0 di~u-~0 de v. vemo não tem se furtado a resgatar dentro 
E,xl< que, hoje traz à consideração deste Pie- das su:is-HIÍlít8ções, inclusive de recursos que 
nário uma que:,tão crucial. ainda, em nosso dispõe nesse instante, mas acho, também, 
Pafs. que é a saúde pública. salientando, par- que- OS ·es1ãdos, sobretudo agora com o SUS 

-Sistema Único de Saúde, devem buscar, asticularmente., a ~ituação da região arna7.ôni-
ca. Eu gostaria de dizer a v. Exo, e quero sumir, uma maior participação. Em alguns 
ser breve neste meu aparte, que realmente casos· o que tenho visto é simplesmente os 
é. grave a situação da saúde no nosso País. goverriantes se limitando a uma mera apre
Esse é um quadro com que, infelizmente, priação dos re<:ursos do SUS; recursos que 
convivemos já há algum tempo. Acho ·que são repassados pela União, não se empenhan
"a saúde tem que ser considerada, assim co- do em alocar recursos próprios nessas ques
mo a educação, prioridade nacional e um di- tões em que o papel do Estado deve ser 
reito do cidadão. Eu poderia dizer que se mais saliente, que são as questões ligadas à 
aplica à saúde aquilo que se diz com relação educação e à saúde._ Entâo, é necessário que 
à educação: e saúde é um dever do Estado façamos aqui, também, uma reflexão sobre 
um direito do cidadão"; e algo que deve ser, essa questão da Federação do Brasil sobre 
também, de responsabilidade coletiva, ou se- o problema da repartição das rendas públi
ja, obrigação de todos. Creio, meu caro Sena- cas, e para que se defina melhor o papel de 
dor RonaldoAragão, que, na realidade, quan- cada ente federativo em_nossa Pátria. 
do tratamos da questão da sa6dc, não pode- Enquanto não fizermos isso, acho que va
mos esquecer que isso envolve uma discussão mos ter problemas semelhantes a esses que 
sobre a chamada repartição de rendas públi- V. Ex3 está aqu~ com propriedade,denuncian
cas. A nossa Constituição, a meu ver, não do. Tenho acompanhado o esforço do Minis
foi feliz ao regular a questão. Ela, transferiU - tro Alceni Guerra no Ministério da Saúde; 
receitas, mas parece que não deixou claro a esforço que S. Exa tem de alguma forma de
transferência de encargos. E, de outra parte, monstrado nas suas ações; esforço que já sen
não deixou sequer muito preciso como ficam ti mos, iJ:!clusive, aqui no COngresso Nacional, 
nesse papel os diversos entes federativos. E quando se discutiu e votou uma séde de me- -

didas para a melhoria de uma política de Sa
'Úde em nosso País. No entanto, vejQ! que es
se esforço de S. Ex8 não está sendo - pelo 
menos até agora é- essa a conclusão a que 
chego - devidamente correspondido pelos 
outros entes federativos, estados e municí
pios. Por isso, acho que até está na hora, 
quem sabe, sem prejuízo de discutirmos ques
tões relativas à Educação e Saúde, que aqui 
no Congresso Nacional e de modo especial 
no Senado da República, que __ é a Casa da 
Federação, nos preocupemos com essa ques
tão da repartição das rendas p(i.blicas, para 
que se clareie de[initivamente de quem é a 
responsabilidade maior na solução desses 
problemas. O fato é que a comunidade do 
seu Estado, como V. Exa denuncia com juste
za, com conhecimento de causa- V. &a que 
além de político é médico -enfrenta na área 
de Sa.úde a mesma crise que de alguma for
ma ocorre em outros estados da Federação. 
Os apartes qUe aqui ouVimos foram toôos 
nessa direção. No entanto, é importante lem
brar que talvez o melhor caminho para escla
recer· essa· qUestão seja - insisto mais uma 
vez- em discutirmos ess.e problema da repar~ 
tição de rendas públicas no BrasiL Foi uma 
questão que, a meu ver, a nova Constituição 
não tratou bem, e está fazendo com que, con
seqüentemente, alguns serviços essenciais -
que são da responsabilidade do Estado -_e 
af, refiro-me ao Estado como _PodertPúblico 
- não estão sendo prestados ou estão sendo 
prestados inadequadamente, por força a meu 
ver, de não haver uma clara e nftida dcfini
ção,das responsabilidades nesse setor._ 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Agrade
ço o substancioso aparte do Senador Marco 
Maciel, homem que conhece a_ problemática 
do Bra~il, e que traz: subsídio a este meu pro
nunciamento. QueJ::ia,, aqui, concordar com 
S. Ex8

, quando fala a respeito da repartição 
das rendas públicas. No meu entendimento, 
é preciso que se definam as obrigações por
que se deu muito em direitos e pouco err 
deveres. E se deu mais aos estados., esvaziou
se a União. 

Quero aqui, também, concordar_ çom o 
Senador Marco Maciel em particular, quan
do fala a respeito do esforço do Ministro 
Alceni Guerra- eu também sou testemunha 
disso. E vejo o esforço de S. &a porque o 
problema não está no Ministério da Sa(i.de; 
o problema está em outro Ministério, o pro
blema_ é o repasse dos recursos para o Minis
tério da Sal1de, o que não está havendo. 

Por outro lado, chamo a atenção de V. 
Ex8 e da Casa para o fato de que hoje, na 
Amazônia, não existe um plano de saúde; 
não o:iste um plano social, não eXiste um 
plano de desenvolvimento, não existe um pla
no de compatibilização entre a natureza e o 
homem; um plano ecológico sobretudo agro~ 
ecológico. Isso é o que precisa ser 1feito. É 
justamente para isso que tenho chamado in'Ú
meras vezes a ateQção do Governo, até com 
cr1ticas ásperas para ver se desperto o inte
resse em fazer um plano para a Amazônia. 
Porque o que estamos vendo é que a Amazô
nia _está sendo cantada em prosa e em versos, 
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mas só isso. A maioria dos cidadãos, que se 
deslocou para a Amazônia, acreditou num 
programa de governo. Não quero aqui me 
referir apenas ao governo atual, mas aos pro
gramas dos governos anteriores, como os pro
gramas de assentamentos, e os programas 
do Incra. Lembro-me desses programas, quan
do o lema era nintegrar para não entregar" 
referindo-se ~ ocupação dos espaços vazios 
da Amazônia. E hoje o qiie estamos vendo 
é que esses programas foram abandonados, 
não tiveram seqüência. E o que nós constata
mos hoje, mais uma vez, é a degradação da 
Amazônia e aqui me refiro especialmente 
ao Estado de Rondônia no seu setor viário, 
no seu setor de saiide, no seu setor social. 
É preciso que se faça alguma coisa. Essa é 
a minha preocupação, quando quase se extin
gue. a Sucam, um órgão da maior importân
cia com relação ~ sa11de p11blica no' estado, 
não só de Rondônia, mas nos Estados do 
Acre, do Amapá. Num Estado como Rondô
nia, da capital ao Município de Vilhena, há 
mair de 700 quilómetros e a Sucam 'não tem 
um c:arro. Como é que ela vai debelar a ma
lária? 

O Sr. Amir Laudo - Permite-me V. & 11 

um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
com muito prazer o nobre Senador Amir 
La.ndo. 

O Sr. Amir I..ando - Nobre Senador Ro
naldo Aragão, o meu aparte tem o fito exclu
sivo de parabenizar V. & 11 pela abordagem 
que faz com tanta propriedade sobre a caóti
ca situação de saóde e problemas correlatas 
do nosso Estado de Rondônia. Não há nada 
a acrescentar. Não há nada a enriquecer no 
discurso de V. Ex8 , porque a abordagem é 
exaustiva. Contudo, ao solidarizar-me com 

V. Exa, gostaria de deixar aqui gravada a res
ponsabilidade da União para com o nosso 
Es~do de Rondônia. Em 1970, éramos ape
nas 60 mil almas, hoje mais de 2 milhões de 
habitantes, e essa população migrou do Pafs 
inteiro, era uma população problema nas gran
des periferias das nossas grandes cidades. 
Essa gente, exatamente, encontrou ém Ron
dônia um pedaço de terra para plantar eco
lher, e o estado as a brigou, mas um estado 
nascente não tem recursos para arcar com 
essa responsabilidade enorme da saúlfe póbli
ca, e tanto mais quando_ a União se compro
metia expressamente, através da Lei Comple
mentar n° 41, como bem já salientou V. Ex'\ 
hoje, tantas vezes. Então, por tudo isso, não 
há mais onde reclamar, não há mais um fó
rum que se possa dizer das nossas necessida
des, talvez tenhamos que recorrer ~ Supre
ma Corte de Justiça das Nações Unidas, tal
vez a um Tribunal de Querubins, prque não 
é mais possível ... 

O SR. RONALDO ARAGÃO- É a in
sensibilidade! 

O Sr. Amir l..ando - A insensibilidade é 
exatamentc o que tem marcado este quadro 
aterrador, onde vidas humanas estão sendo 
ceifadas no rigor da luta. Nada sensibiliza 
ninguém! Infelizmente fica o testemunho co
rajoso de V. Exa, infelizmente porque o nos
so estado precisaria que as autoridades fede· 
rais não assumisSem essa posição de desca
so, mas efetivamente colocassem os recursos 
indispensáveis para tinia população, que não 
é de Rondônia, mas do Brasil, mas que Ron
dônia a recebeu de braços abertos. Por isso, 
parabenizo mais uma vez V. Exa por esse 
brilhante discurso que vem brindando esta 
Casa nesta tarde. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Nobre 

Senaoor Amir Lando, agradeço a V. Exa o 
aparte, porque ninguém melhor do que V. 
&::11 conhece esse problema em Rondl'mia. 
Chegando lá, nos idos de 1970 ou antes, V. 
&::8 conheceu o estado com 60 mil habitan
tes, percorreu aquelas linhas, viu e conheceu 
de perto as dificuldades quando o Incra de
marcava os lotes. Ninguém melhor do que 
V. Ex8 para dar este testemunho, de como 
se encontra hoje o Estado de Rondônia, não 
só no setor de saüde mas em outros setores 

· da economia do estado. No setor elétrico, 
há uma calamidade! Está lá a usina de Sa
muel e eu já disse, já bradei várias vezes: o 
Governo já gastou 750 milhões de dólares e 
a usina de Samuel não foi inaugurada. Falta 
a cOnclusão das obras ffsícas e falta também 
o chamado linhão, que é oo sistema de dis
tribuição Acre-Rondônia. Não há sensibilida
de! O estado depende dessa energia para o 
seu desenvolvimento. Existe um recurso no 
Orçamento da União e não se libera esse re
ct<.rso. Esse recurso é da ordem de 20 bilhões 
de cruzeiros para a conclusão da Usina Hi
drelétrica de Samuel. Vinte e cinco bilhões 
para iniciar a construção do sistema de trans
missão Acre-Rondônia. Está lá no orÇamen
to! Primeiro, dizia-se que não existia dotação 
orçamentária. Colocou-se no orçamento. Ho
je, o que falta? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluin
do: temos inquietantes problemas que atin
gem todas as classes sociais do Estado, des
de os habitantes das nossas florestas; que vi
vem isolados nos seus lotes e glebas, sem as
sistência de qualquer espécie. 

Não temos nenhum prazer em fazer este 
registro. Só temos a lamentar. Outros lamen
tam também. Mas não lamentam pelas mes
mas razões que nós. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (M:uito bem!) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO Íl 

CONGRESSO NACIONAL 
DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Rio Grande S.A., para explorar, 
na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão). 

Retificação 

Na publicaçãofeita uo DCN (Seção II), de 5-3~91, pág. 503, no art.l' do Decreto Legislativo, 
Onde se lê: · · · · · · ·· ·· · 

... de agosto de 1989, .a: permissão, ... 
Leia-se: 

... de agosto de 1989, a concessão, ... 

,-~ 

SENADO FEDERAL 
Faço saber qué o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1991 

Altera o disposto no art. 443, inciso I, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Art. 1' O indso I do art. 443, do Regulamento Administrativo do· Senado F.ederal, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 443. 

I - o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado em cargo 
ou função civil ou militar, em órgão da administração direta, autarquias ou fundações instituídas 
pelo Poder Público, ininterruptamente ou não, apurado à vista do registro de freqüência ou de 
elementos regularmente averbados no assentamento individual do servidor." 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de abril de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Ger•l do Sen•do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1- ATA DA 27' SESSÁO, EM 2 DE 
ABRIL DE 1991 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPED lENTE -

1.2.1 -.Mensagens do Presidente da 
República . . 

-N" 1 78 e 79/91 (n"~l17 e 118/91, na 
origem). de agradecim~nto de comunica
ções. .. . ... 

- Nv 80/91 (n'·' 119/91, na origem), resti
tuindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado. 

1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da 
Presidência da República 
-N" 196/91, encaminhando informa

ções prestadas pelo Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária sobre quesitos 
constantes do Requerimento n'·' 505/90. 

1.2.3 - Leitura de .projetos 
-Projeto de Lei do Senado n9 42/91, 

de autoria do Senador Francisco Rollcm· 
berg, que estabelece normas de proteção 
à saúde dos trabalhadores de biotérios e 
dá outras providências. 

-Projeto de L~i do Senado no 43/91, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
que dispõe sobre o patrocínio de progra
mas jornalfsticos de rádio e televisão. e 
dá outras providências. 

1.2.4- Requerimento 
- N" 93/91, de. autoria do Senador AI~ 

bano Franco, que se ausentará do País, 
no perfodo de 5 a 18 do,corrente.mês. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 
-Abertura de inscrição para interpe· 

lação ao Ministro do Exército, General 

EXPEDIENTJ: 
CENTIIO GIIAFICO DO uNIDO__._ 

OIÂ..O DO CDIIGMUO NACIONAL 
Impresso sob a responaabthdade da Meu elo Senoldo Fedlr•l 

ASSINATURAS 

Semestral ''' 0 ••••••••••••••••••.••oo•••••~.,-~·.-.•••.7•n.·~ .. Çr$ 3,519,65 

SUMÁRIO 
Carlos Tinoco Ribeiro, que comparecerá 
ao Seriado no dia 4 do corrente, às 15 
horas. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR ESPERID!ÃO AMIN -
Suspensão dos empréstimos do Banco In
teramericano de Desenvolvimento ao 
BrasiL · 

SENADOR ALBANO .FRANCO -
Homenagem à Dr" Hildete Falcão Bap
tista, Presidente do Instituto Lourival 
Fontes. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO
O problema da alimentação, bab,itação e 
educação em no~so País. 

L3 -·ORDEM bo DIÁ. 

Projeto .de Lei do Senado n~· 165. de 
1989 (Complementar), d~ autoria do Se-

- nador Feman~o _Henrique Cardos-o, que 
estabelece normas sobre a entrega aos es
tados e..lilunicfpios dos recursos previstos 
no art: 161, inciso II, da Coristituição Fe
deral, especiã.lmente· sobre os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal, Fundo de Parti~ 
cipação dos Municípios e Fundo p3ra Pro
gramas de Financiamento ao setot produ
tivo das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-oeste. Votação adiada, nos termos do 
Requerimento n? 94/91, para audiência da 
Comissão de.ConstituiÇão, Justiça e Cida-
dania·. ··· ·-

Requerimento n~ 66, de 1991. de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, solici
tando, nos termos regimentais, a transcri-

ção, nos Anais do Senado, do artigo "Ex
tennínio Oficializado", de autoria do Dr. 
Liborni Siqueira, Juiz de Menores do Rio 
de Janeiro, publicado no Jornal do Brasil, 
de 18 de março·de 1991. Apl-ovado. 

: · Í.3.t __:: M3tiri8. aín.eciadá aPós a Or
dem do Dia 

-ReqUerimento n? 93/91, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão competente. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ANTÓNIO MARIZ -Sl· 

tuação do Nordeste em face do fratamen
to discriminatório dado àquela região pe
lo· Presidente-Fernando Collor. · ' 

SENADOR ALMIR GABRIEL -S<
guridade social. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÕES 
- Áta da. 209• seSsão, realizada em. 

13-12·90 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
- N~s 365 a 36&'91 

4·- PORTARIA DO DIRETOR-
GERAL 
-N' 5191 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 
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Ata da 27~ Sessão, em 2 de abril de 1991 
11 Sessão Legislativa· Ordinária, da 491 Legislatura 

'l>resilúnCia· (ias· Srs. Mauro Benevides, 

AS 14HORAS E30MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Carneiro e Aureo Mello 

AVISO DO § l" O Ministério do-Trabalho baixará 
SECRETÃRIO~GE:RAL DA instruções relativas aos casos em que Seiãã 

PRES]D~NCIA DA REPÚBLICA exigíveis exames: ' 
No 196/91, de 1" do corrente, encaminhan- a) por ocasião da _demissão; 

Albano- Fr<)nco-~-Alfredo~Campos :---:-AI-_ . -~~-~n!oqn.açõ,e?- p~e,s~açl~s,p_elo.~ !yflnjs,tério da b) complementares. 
m:if Gãbriél - Aluizh Bezerrà '.....!... 'Arttã.Zo~ · Agricultura e Reforma Agfária sobre 05 re- - - - § 2~ Outros exames complementares po-
nino Mendes- Amir Lando- Beni Veras quisitos constantes do Requerimento n" SOS, derão ser exigidos, a critério médico, para 
- Carlos Patrocií:llo -Chagas Rodrigues de 1990, e autoria do Senador Jutahy Maga- apuração da capacidade ou aptidão física e 
-Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dir- lhães. , mental do empregado para a função que deva 
ceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio exercer. · 
Álvares."'"':'"Esperidião Amin~Eptácío Cafe- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro)- § 3" O_ ministério competente estabele-
teira _Francisco Rollemberg _Guilherme O expedie-nte Tldõ ·vai a promulgação. cerá, de acordo com o risco da atividade e 
Palmeira:_ Humberto Lucena_- Jo~o Cal- Sobre a mesa, projetas de lei que serão o tempo de exposição, a periodicídade dos 
mon - João Rocha - Jon<;ls .. Pinheiro - lidos pelo ~~· _1:'- S<;c!~t~rj~. . __ _ - exames médicos. 
Júlio Campos- Jutahy Magalhães- Levy São Jid~,5 os seguintes: _ § 4" O empregador manterá no estabele-
Dias - Loqre~pberg Nupes. :f{Ç>ch.a - Lou- cimento matefiàl necessário à presta-ção de 
rival Baptista - Lucfdio Portella - M~n- primeiros socorros médicos, de acordo com 
sueto de Lavor - Marco Maciel -:-Mário ·PROJETO DE LEI DO SENADO o risco da atividade. 
Covas- Mauro Benevides- Nabor Júnior -- N• 42, DE 1991 § 5• O resultado dos exames médicos, in· 
- Ney_Maranhão- Odacir Soares ~ Oziel Es_tabelece normas de proteção à saúde clusive os exames complementares, será co-
Carneiro - Rachid Saldanha Deni - _Ruy dos trabalhadores de bfotériOs~ dá outras mu-nicado ao trabalhador, observados os pre-
Bacelar- Valmir Campelo- Wilson Mar- providências. ceitOs da-ética m-édica. -
tins. § 6" A indicação para a aplicação de vaci-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimeno 
de 40 Srs. Senadores. Havendo número regi· 
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1" secretário procederá à leitUra do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 
N? 78/91 (n" 117/91, na origem), de 28 de 

março último, referente à promulgação dos 
Decretos Legislativos n" 5 80 a 92, de 1991. 

N' 79/91, (n" 118/91. na orígem). de 28 de 
março último, referente" à- pi"Orilulgaçâo dos 
Decretos Legislativos n"s93 a 97, de 1991. 

Restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado: 

N• 80/91 (n• 119/91, na origem), de 28 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da CâM 
mara n~ 11. de 1990 (n" 5.429/90, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, qu-e- dá nova denominação à Em
presa Brasileira de Turismo - EMBRA
TUR, e dá outras providências. 

(Projeto se transformou na Lei n" 8,181, 
de 28 de março_ de 1991.) 

0 Congresso Nacional decreta: nas, como aquelas relativas à prevenção da 
~ A.rt.l" Todo empregad9r é responsável raiva, do tétano e da hepatite, ficará a critério 
pela proteçâo à saúde do empregaçlo que tra- médico, observados os riscos a que-estão sub-
balhe em biotério •. cabendo ao primeiro esta- metidos os trabalhadores. 
belecer regras escritas de segurança para cada 
uma das categorias funcionais envolvid~s nes- Art. 6~ NoS: Oiõtérios construídos em am-
se tipo de trabalho, bem como fornecer os bientes fechados é obrigatória a instalação 
equipamenos de proteção ·individu_al e cole- de sistemas de ar .de fluxo unidirecional, pãi""M 
tiva. - tindo da área de circ_ulação humana, passan-

Ãrt. 2" Para os' efeitos desta lei, enten- do pelos locais de manutenção dos animais, 
daí até sua extração para o meío ã.mbiente._ 

de-se por bicitériO qualquer coleção de ani-
mais vivos, mantidos em cativeiro, destinados § l" ·É proibida a recirculação de ar em 
à observação. à experimentaçãO Cieritífica, ao biotérios fechados. 
ensino, ao comérdo e ao fornecimento de § 2" Em biotérios onde são mantidos ani-
matérias-primas para a prOdução indUstrial mais infectadOs POr doenças tansmissíveis é 
de qualquer natureza. obrigatório o tratamento do ar~ s~r expelido 

Art. 3" P-ara os efeitos desta-leí enteo- para o meio a·mbiente. 
de-se por trabalhadores de biotério aqueles Art. 7" Nos biotérios de criação e manu-
que.-no exerCíCiO-de suas atividades fundico- tenção de animais onde há risco de contami-
nais, ·necesSitem- perriiãnecer na áfea de maM nação humana por doenças de animais é obri-
iiut:éilção ôos_ ªn_imais_9u por ela transitar. gatória a instalação de vestiários cOm chuvei-

Art~--4;,--.E'fe-sPOnsabilidade do trabalha: ros para higienização dos empregados antes 
dor de biotério ínfórmar~se -previamente de e após a jornada de trabalho. 
todos os riscos inerentes ao seu trabalho, uti· _ Art. 8~ Todo trabalhador de biotério que 
lizar os equipamentos de proteção coletiva manifestar sintomas de alergia relacíonada 
e individual contra acidentes e obedecer as a algum animal deverá ser remanejado para 
normas de segurança relativas a suas ati vi- o trabalho com outra espécie de animal. 
dades profissionais. Art. 9' b obrigatória a rea(ização perió-

Art. 5" Será obrigatório o ex~me médi- dica de testes de monitorização biológica dos 
co; -por- Conta do empregador, nas condições animais, conforme discriminados no Anexo 
estabelecidas neste artigo e n_as instruções I diSta lei. -
complementares a serem expedidas pelo Mi- Parágrafo único. ~ de responsabilidade 
nístérlo competente: do empregador providenciar as medidas des-

1-na admissão; tinadas a sanar todos os casos de __ doenças 
II- na demissão; nos animais, porventura detectados nesses 
III- periodicamente. tes.tes. 
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ArtL 10. As infrnções decorrentes do de- __ 1979, cpncebida a partir de interes.ses ligados 
satendimento da presente lei sujeitam-se às aos mOvimeOtos de proteção dos animais, vi-
multas e penalidades previstas no Capítulo sande poupá-los de práticas cruéis e de sofri-
V do Título II da Consolidação das Leis do mentes desnecessários. _Embora essa lei pre-
Trabalho, aprovadas pelo Decreto-Lei n" visse a definição de um órgão destinado a 
5.452, de 1" de maio de 1943. registrar oS biõtérios -e aütorizã-Jos a-fut'lcio-

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data nar, não foi regulamentada até os dias de 
de sua publicação, sendo dado o prazo de hoje, passados onze anos. 
1 (um) ano para a realização das adaptações Apesar da falta de estudos oficiais sobre 
físicas necessárias nos biotérios para o fiel as do.enças de que são acometidos os traba-
cumprimento destas disposições .. · lhadores em biotérios, estima-se que são sig-

Art. 12. Revogam-se as disposições em nifiCativos os danos causadO$ por alergias e 
contrário. áufras afecções provenientes do_ conta to com 

ANEXO I 

Parasitas e Microorganismos cuja presença 
del'e ser investigada sistematicamente e 
~os quais as colônias devem estar livres 

I-ECTOPARASITAS: 
Artrópodes: todos. os tipos 
Fungos: Dermatófitos 
Helmintos: todas as espécies 
11- PROTOZOÁRIOS: . 
Todas as espécies intestinais 
III- BACTÉRIAS: 
Salmonellas, Mycobacterium tuberCutoSiS,
Yersinia pseudotuberculosh~. Leptospira sp, 
Listeria monocitogcnes, Borde.tella Bronchi
séptica, Streptococus, Pseudomonas (0!.
mundongos. ratos, cobaias e coelhos). Myco
plasma neuroliticum, M. pulmonis, M. arthri
tidis (camundongos e ratos), Pasteurel\a mul
tocida, P _._ pneumotrópica (camundongos, ra
tos. Gahaia$ ~ co.e\h.o~) Pn<fUffi,Ç>Cocos sp. 
(Hamsters, ratos, cobaias e çoelhos). 
IV-VÍRUS . . . ~ 
Vírus da Coriomeningitc Linfocitária 
(Camundongos, coelhos e cobaias) 
Vírus Sendai 
(Camundongos, hamsters, -·ratos e cobaias) 
Vírus da Hepatite do Caiiluildoiigo 
Vírus da Ectromelia 
(Camundongos) 
Vírus da Mixomatose 
(Coelhos). 

Justificação 

Os biotérios têm importante papel no de
senvolviment_o científico e tecnológico do 
País. pois sua qualidade reflete-se da forma 
direta na capacidade de seus pesquisadores 
na produção de inovações ·na área biológica 
e no teste dos proautos destinados ao uso 
humano. 

É voz corrente na comunidade científica 
internacional que os biotérios traduzem a im
portância que os governos dão ao desenvol
vimento tecnológico, equivalendo dizer que 
se os biotérios são de má qualidade também 
mau é o estágio de desenvolvimento da pes-
quisa biológica no País. -

No Brasil, apesar da proliferação de bioté
rios em universidades, centros de pesquisas, 
laboratórios farmacêuticos e laboratórios 
produtores de imunobiológicos, -nãO exis-te 
uma coordeoa:Ção nacional nem órgãos públi
cos capazes de fiscalizar o setor. 

O único diplorn._a legal em vigor· sobre o 
assunto é_ a Lei n"-6.638, de 8 de maio de 

pelos, peles, excreções e secn;:ções de ani· 
maíS. - ---

Os pioblemas daí decorrentes tornam-se 
mais complexos quando se verifica que os 
biotériOs não se resumem às clássicas criações 
de cobaias, camundongos e coelhos, mas que 
se estendem a todas as coleções de__animais 
vivos inantidos para firi.S Cientfficos, pedagó
gicos, tecnológicos, comerciais e industriais, 
como ins_etários, canis, granjas, pombais, 
centros de primatas, serpentários e até mes
mo tropas de eqüinos destinadas à ex.tração 
do plasma hiperimune. 
S~gundo Fernando Sogorb, pesquisador do 

Instituto Butiintã "os animais de labófatório 
representam um risco duplo para quem os 
maneja já que~ _em adição aos organismos 
experimentalmente infeCtados, também po
dem estar carregando outros agentes patogê
nicos, inclusive zoonóticos. Isto implica em 
que o· ·nscocreadquirir infecções não está 
confio_adQ a biotérios onde doenças infeccío
sas estão sendo estudadas, mas se estende 
a todo~ o_s_lugares onde os animais são usa-
dos." -_ --

Pelas razões acilna expostas, conclui-seque 
collsideráveis contigentes de 
trabalhadores adoecem, em decorrência de 
afecções contraídas em biotérios, mas que 
não são devidamente catalogadas como tal, 
por falfa- de diagnóstico adequado e até mes
mo pela inexistência de rotinas de exames 
médicos periódicos desses empregados. 

No Anexo I do projeto de lei fizemos cons
tar uma relação de doenças mais comuns en
tre animais de biotérios, que devem ser conti
nuamente monitorizadas através de testes 
biológtcos. 

Tal dispositivo legal se fundamenta em re
comendação do Comitê de Especialistas da 
Organização Mundial da Saúde, que exige 
que os anímais devem ficar livres desse agra
vos tão logo sejam detectados. 

·A bUSCã-âessa sanidade tem dupla finali
dade pois contribuirá para dar maior credibi- · 
!idade e consistência às pesquisas realizadas 
com esses animais, ao mesmo tempo em que 
representará menor riscO de doenças a serem 
transmitidas aos trabalhadores que manipu
lem essas colônías. 

Â vlsta desses fatos, enfeilaemoS ser de 
responsabilidade do Congresso Nacional a 
iõÚ:1-itiva de lei onde se estabeleçam os dispo
sitivos- báSicos que conduzam à melhoria da 
qualidade_ dos biotérios, com ênfase para a 
proteção da SaúOe -dos trabalhadores neles 
emprega~os. 

Ó presente projeto de lei procura também 
inserir na classificação de biotério aquelas 
cria_ções cujo caráter intensivo se associa à 
existên ... cia de risco à saúde dos trabalhadores, 
como é o caso das ·granja-S -industiiais, canis, 
p·ombais e criações c.le coéltiõs com finalidade 
comercial. 

Pelas razões acima expostas, apresentamos 
aos ilustres pares desta Câmara Alta a pre
-sente proposição, solicitando-lhes a indispen
sável cooperação para o seu aperfeiçoamen
to. 

Sala das sessões. 2 de abril de 1991. -
Senador Francisco Rollemberg. 

(À Comissáo de Assuntos Sociais -
decisão termintitiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 43, DE 1991 

Dispõe sobre o patrocínio de progra
mas jornalísticos de rádio e televisão e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1" _A veiculação de programas jor· 

nalísticos, de rádio ou televisão, sob patro
cínio de uma única empresa. considerando-se 
patrocínio para efeito desta lei, a prerrogativa 
de exclusividade de veiculação de propagan· 
da durante o serviço noticioso,. deverá ser 
considerada infraçâo na execução dos servi
ços de radiodifusão~ sujeitando-se o infrator 
às penalidades previstas no Decreto n~ 
52.795, de 31 de outubro de 1963. 

. Art. 2" Esta lei entr~ em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O poder econômico de determinados anun
ciantes pode interferir_ na isenção de um noti
ciário, quando as circunsüfncias se conjug_a
rem no sentido de _uma determinada ótica 
ou interpretação favorecerem ou prejudica
rem aquele anunciante. Em muitos casos_~ a 
perda de uma conta importante pode inviabi· 
lizar toda uma programação, seja de rádío, 
seja de televisão. 

_Em vista desse fato, preocupou-nos o fenô
meno do monopólio da propaganda em deter
minadas programações de caráter informa
tivo: havendo apenas um anunciante, poderá 
ele desvirtuar -_de forma intenciQnal e explí
cit~. ou na forma de autocensura, por parte 
da emissora -_o que se anunciará, ou ainda 
interferir na seleÇão do _que irá ao ar. 

Visa, portanto, a presente proposição, (..fi· 

sejar a isenção dessas empresas noticiosas, 
através da proibição do patrocínio de noticiá
rios por parte de uma única empresa. 

Saia das Sessões, 2 de abril de 1991. 
Senador ~fárcio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO Ne 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963 

Aprova o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão. 
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(À Comissão de Educaç/Jo - decisão 
terminatil•a.) -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneito) =
Os proje!Os tidos serãO Publicados -e rem-e
tidos às comissões competente:.. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pe-
lo Sr. l'' Secre_tário. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 93, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Solícito, nos termos_ áo art. 55, item lU 

da Constituição Federal, autorização para au
sentar-me dos trabalhos da Casa, no período 
de 5 a 18 do corrente mês, para breve viagem 
ao exterior, onde irei participar, a convite 
do Ministério das Relações Exteriores e da 
Embaixada do Brasil em B'onn, do ··semi
nário Brasil/Alemanha de Cooperação Em
presarial". 

Esclareço, ainda, que proferírei palestra 
naquele evento, sobre "O papel e os setores 
de destaque das pequenas e médias empresas 
na economia brasileira. Possibilidades de 
cooperação com empresas alemãs". 

Visitarei, também, na ocasião_ a Feira ln· 
dustrial de Hannover. 

Brasl1ia, 2 de abril de 1991. --Senador 
Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O requerimento lidO -será remetido à Comis· 
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio· 
na!, devendo ser apreciado após a Ordem 
do Di.a, nos termos dõ- § 3" do art. 40 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)
A Presidência lembra os Srs.-Senadores que 
comparecerá ao Senado, no dia 4 do corrente, 
às li_ 00_ horas. Sua Excelência o Ministro 
do Exércít_ó, General Carlos Tinoco Ribeiro, 
atendendo à convocação feita através do Re· 
querimento n" 40, de 1991. 

De acordo com o disposto no art. 3_97, letra 
e, do Regimento Interno, não serão dcsig· 
nadas matérias para a Ordem do Dia. 

As inscrições para interpelações ao Sr. Mi· 
nistro estão abertas na Secretaria-Geral da 
Mesa, a partir de hoje. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Espe
ridião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO A:MIN (PDS - SC. 
Pronuncia -o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no final da sessão de 
ontem tive a oportunídade de abordar um 
assunto, que nesta ocasião eu gostaria de 
aprofundar. 

Trata-se da notícia divulgada pelos jornais 
de circulação nacional, no final da semana 
passada, e mais detalhada hoje, de que o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
decidiu suspender os seus empréstimos para 
o Brasil. E essa suspensão. segundo amplo 
noticiário, deve-se a uma determinação do 
representante do Governo dos Estados Uni-

dos da Ainérica que, _em funÇão de recente 
capitalização oferecida pelo Tesouro ameri
cano ao Banco Interamericano de Desenvol
vimento,_ passou a ter direito de ve_to seme
lhante ao direito de veto de que dispõem os 
Estados Unidos no Conselho de Segurança 
da ONU. A causa desse veto, desse bloqueio 
decorre da não-satisfação, pelo Governo bra
sileiro, dcs juros vencidos da dívida externa. 

Portanto, é preciSo qUe a sociedade brasi
leira._ a começar por seus representantes no 
Congresso Nácional c nesta Casa em particu
lar, tenha consciência do qu-e está ocorrendo, 
onde e por quê. 

O primeiro ponto é um bloqueio, ou seja~ 
o Brasil apresentou. em condições satisfató
rias, um projeto, aprovado pPlO Senado r:-e
deral, no valor de 350 milhões de dólares 
de participação do BID. O total do programa, 
pelas informações _que tentei obter hoje, é 
de 520 milhões de dOlar_es .. dos quais 350 mi
lhões adviriam do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, para emprego num pro
grama social de emergência e de geração de 
emprego. 

Esse programa, esse projeto- quero dei· 
xar muito claro que não falo, não enuncio 
este ponto de vista em nome do Governo 
-pelo que conheço do projeto, pelo que 
pude conhecer até aqui, nasceu em função 
de uma sugestão do a tua! Presidente do BID, 
Sr. Enrique Iglesias. 

Segundo, a ntvel de Brasil, esse projeto 
se chama Prosege, e tem como principal obje· 
tivo satisfazer necessidades na área de sanea· 
menta básico, saneamento ambiental, drena
getn,~ehfiin, saúde pública, no sentido lato 
da palavra e fio sentido lato da expressão, 
gerando empregos. porque essas obras -
quem tem experiência administrativa sabe 
disso ---difundem o emprego da mão-de-o
bra,_ sãp obras realizadas com grande capila
ridade no seu alcance e textura, gerando em
pregos, ·repito, e indo ao encontro de uma 
satisfação, sobre a qual esta Casa não se omi
tiu. Tanto é que, em legislatura anterior, con
feriu a prioridade que esse empréstimo re
queria. Portanto, incumbe a nós saber o que 
foi bloqueado. E foi bloqUeado o moD.tante 
de recurso-s,_ aprovado tecnicamente pelo 
Bãll.Cõ -Interamericano de Desenvolvimento, 
para essas obras_._ 

Terceito;-no âinbito de que órgão foi blo
queado? Tenho, pessoalmente, ao longo da 
mínha experiêridã administrativa, tido várias 
oportunidades de conta to com o Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento. Logo de
pois das enchentes de 1983, o meu ·estado 
requereu ao BID, e obteve, contra o voto 
do representante nOrte-americano, uma alte
ração na matriz do empréstimo que permitia 
a execução do programa de rodovias vicinais 
do meu Estado, de sorte que a participação 
do BID aumentou: relativamente em função 
do barateamento das obras em termos reais. 
ConsegUím.OS essa modificação, o estado de 
Santa Catarina conseguiu, repito, contra o 
voto desfavorável do rêpresentarite do Go-

vemo norte-americano que, então, podia vo
tar contra, mas não podia vetar. 

Recentemente, na busca de mais capital, 
o BID- que de todas as instituições chama
das agências de desenvolvimento é a mais 
assemelhada, mais afeiçoada ao Terceiro 
Mundo - parece que perdeu essa noção, e 
teve no seu fórum a perda dessa equivalência 
de seus sócios, de sorte que os Estados Uni
dos agora já podem vetar. E o veto foi apli
cado pelo representante do Governo ameri
cano no âmbito do BID. 

Portanto, outro ponto a esclarerer é este: 
quem vetou?_ Onde? Quem forçou o veto, 
o autor portanto do bloqueio desses recursOs, 
foi o representante _do Governo americano 
e o veto foi apHcado no seio do banco que 
tem o Brasil como terceiro coti.dômino em 
ordem de grandeza - o Brasil é o terceiro 
sócio em partieitl-ação acionária do BID. Por
tanto, não_é um convidado, não é um pedinte; 
é um sócio. 

Quarto ponto: em nome do quê? Em nome 
do interesse da banca internacional, em nome 
do interesse dos banqueiros que, agora, pas
sam a contar com o BID, pela via do repre· 
sentante do governo dos Estados Unidos, pa· 
ra constranger um País que se debate há mui
tos anos COITJ o problema da dívida externa 
mas que, pelo que estoU informado, nunca 
deixou de honrar as suas obrigações com o 
BID. Ou seja, o Brasil. pelo que estou infor
mado, não é devedor do BID - não deve 
ao BID como não deve ao Banco Mundial 
-tem um projeto de_ expressivo alcance so
cial, referendado por esta Casa, aprovado pe· 
lo Comitê Técníco do Banco com possibi
lidade de amplos reflexos junto à s-ociedade 
brasileira, portanto, projeto habilitado, sofre 
o veto da maneira maiS Odiosa de parte de 
um país, cüjo atual goveriio se cOm-porta de 
maneira, no- mínimo, discutível. 

O Go,'é'irio dos Estados Unidos não está 
bloqueando recursos a que teríamos acesso 
nem em nome da ecologia riem em nome 
da nova ordem mundial. Está bloqueando 
recursos para satisfazer o apetite mais voraz 
da banca· interriacional. 

O Sr. Amazonino Mendes- Permite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Para que 
se conheça um pouquinho mais da autoridade 
moral do Governo que aplica esse veto, per
mito-me, antes de ouvir o nobre Senador 
Amazonino Mendes, ler um texto que certa
mente vai ficar registrado, m~s par'ã. o qual 
pediria unia atenção muito ·especial dos no
bres pares que aqui estão presentes: 

"Quanto à insistência de Washipgton 
em pureza fis_cal, isto erã talvez um pou
co estranho de parte de __ uma nação que 
financiara parte tão grande_de seu desen
volvimento com inflação, papel-moeda 
sem lastro e tftulos vendidos a investi
dores estrangeiros e posteriormente re
pudiados. Se os critérios do Fundo Mo
netário Internacional houvessem gover
nado os EstaQos Unid_o_s no século XIX, 
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nosso próprio desenvolvimento econó
mico teria demorado muito mais tempo. 
Ao pregar a ·ortodoxia fiscal às nações 
em desenvolvimento, ficamos mais ou 
menos na situação da-prostituta que, ten
do-se' aposentado com o dinheiro que 
gq.nhou, acha que a virtude pública: exige 
o fechamento da 'zona"." 

Esse texto, inserido no livro "Os Credores 
do Mundo", de_ autoria de Anthony Samp
son, é fruto, é citação de Arthur ScbleSinger, 
hiStoriador americano, assessor especial do 
Presidente Kennedy. Portanto,_ quem está 
aplicando esse bloqueio é o representante do 
GOveino que jã ICz is'sO. -=-' '-' · • ' 

Ouço o Seriador Am'azonirio MendeS. 

O Sr. Ama_:~;onino Mendes - As minhas 
palavras são para congratular-me com V. Ex', 
porque o assunto é de ext,remada importância 
e evidencia, com clareza, o tratamento que 
os Estados Unidos da América do Norte dis
pensam ao-nosso· infortúnio com relação à 
dívida externa que este País tem .. Mas muito 
mais grave é quando se toma conl}ecimento 
de· que, quando se toma· possível esse esfria
mente -da refrega e.çttre os dois· mundos -
o m.p.ndo nQrte-americano, ocidental, e o 
mundo, da- União Soviética- parece-me que 
os Estados Unidos deixam arriar a máscara 
neste momento e, desaparecendo aquela por
fia da disputa, eles simplesmente nos tratam 
como sempre o fizeram. MuitO inais grave 
ainda quando os jornais itõtiCI"im que ãquele 
pafs per~oa 70% !=la dívida exterria da Polô· 
nia, e parece_-me que carilinharã ·no-mesmo 
ru~o em· relaçãO a ou ti-os países dÕ 'Leste 
Europeu. E é sabido que a nossa Nação, o 
Brasil, vem promovendo, nos últimos tem
pos, uma polftica de absoluta austeridade, 
inclusive com diminuição drástica no oosso 
PIB. O noSso País está fazendo um esforço 
gigantesc-o, Sobre-humano até, de certa for
ma obedecendo 'às iinha:s básiéas· e mestras 
no 'Fuildó Monetário InternaciOnal, qUando 
é nluito' difícil um paí~ -fazer isSo nõ mundo 
. Mas qUero ·confiate_miZãr-=nie,--qu'eto con
gratular-me Com V. Ex•; parqué eisSe repúdio 
do ·senado Federal tem que ser formalizado 
e o está sendo_ por V. EX\ com-riqueza de 
detalhes, no perfil que traça desse comporta
mento norte-americano. A min_ha voz, a mi
nha palavra é tão-somente para trazer a V. 
EX': os meus cumprimentOs e a nlii:lha SatiSfa
ção _em ouvi-lo tratar dessa matéria e Dão 
deixar que_ a mesma pa,ss~ imune à _nossa re
pulsa, à repulsa do povo brasileiro ou dos 
estados dp Brasil aqui representadQs no Sena
do Federal. 

O SR- ESP)j:RIDIÃO AMIN - Senador 
Amazonino Mendes, quero agradecer pela 
manifestação de V. Ex• 
_ Eu gostaria de formular um apelo a que 
os nossos- pares nesta Casa, independente de 
filiação partidária, reflitam. Todbs precisa
mos refletir muito acerca de matéria dessa 
natureza. Procuro lembrar-me daqueles que 
defendiam, exacerbadamente, em praça pú
blica, a moratória-já, a negação da dfvida 

e.xterna, aqueles mais inflamados do que eu, 
que, em nome do nacionalismo, que também 
defendo, sçmpre desfraldaram bandeiras de 
abs_oluta intransigência a i:espeitO do trato de 
questões vitais ao nossO País, que ajudem 
a nos_sa Naçãq _a não dobrar sua espinha, a 
reagir, a repelir, não deixando um procedi· 
menta como esSe passar em branco. 

Àntes de concluir minhas palavras, gosta
ria de anexar a este pronunciamento, fazendo 
dele parte integrante, ·uma súmula a respeito 
do programa. E muito importante saber a 
qualidade,_o:coQtexto e os efei_tQs sociai~ do 
programa qu~ está s~odo v_etado, porque isso 
faz parte da dosagem do ·pecado, do pecado 
que está sendo cometido, ferindo o interesse 
legítimO do povo brasileiro, através-:Pesse ve-
to: · 

Gostaria também de fazer uma reflexão 
a i'espeito de uma.exjn:essãO multo usada pe
los Estados Unidos da América: retaliação. 
Se o Brasil prà.ticasse, em relação a um outrO 
país, um gesto como este que está sendÕ prati
cado pelo goYeino ·doS ·EstadOS Unídos em 
re'lação a um inieressé_ legítiÓlo dÔ flOVO brasi
leiro, certamente énsefai'iâ a 'palavra retaiia
çãO como idéia a· ser Praticada. E ·se ·esse 
país fosse os Estados Unidos, ·a retaliaçãO 
viria sob forma muito riCa e diversificada, 
como temos-cOnhecime-nto: ·negatív:i de ven
da do supercomputador e colocação do Brasil 
na lista negra. Fici)até preoCupado, porque 
a imprensa br'asileirá, hojé, coloca como as~ 
sunto, até de Pr'irheif~l págiità., limá den-úhciá ' 
dos Estados Unidos ci propósito_ de vincula
ções do Brasíi cOm grupos itaquiaflos, des
viando nossa ·atenção n_o momento pieciS_o 
em que o governo americano pratica esse ges
tO ódiosO em relação ao nosso País. A serviço 
dé ·quem esse tipo de prioridade_está? 

Gostaria de concluír rili"nh<is patãvras fa; 
zendo uma reflexão ;junto_.aos CO!ilPãnheiros, 
sobre que retaliaç_ão fafiam conosco se fos
sem os interesses americanos os fÚidos pelei 
Brasil, se é que nós o pudéssemos ferir. 

Que retaliação pode o Brasil pen'sar em 
praticar? Que retaliação seria· viável diante· 
de um gesto odioso e condenável como este? 
Vou deixar como reflexão, e até em homena
gem ao Senador Amazonino· Mendes, pen
sando muito tios seus proriunciamei:ltos como 
amazônida, a respeito da Amazónia, de inte
resses estra,ngeiros na Amazónia. Gostaria 
de deixar como reflexão, rePito, porque com
pulsei a Constil_tli_ção ·e- ainda não cheguei a 
um juízo firial a resP.eito do assunto. Vou 
pensat mais. Já que nós não podemos pensar 
em retaliação comercial, vou examinar se ju
ridicamente seria viável que_o Senado toro_as
sé..a iniciativa e o Congresso concluísse u_mr:t 
deliberação nos moldes do art. 49, inciso I, 
da Constitui_ção Federal, vetap.do, ou_pelo 
menos declarando persona non grata no 
Eco-92, a realizar-se no Rio ou na Amazônia, 
qualquer representante do Governo ameri
cano, enquanto perdurar esse veto. Por quê? 
Se el~ vetam di_nheiro para resolver proble
mas de natureza social conhecidos e reconhe
cidos _por todos-nós, não vamos declarar guer-

ra. não vamos tomar nenhuma providência 
drástica, mas vamos pelo menos dizer que 
no Eco-92 não precisamos da presença dos 
maíon!s poluidores do mundo, daqueles que 
são responsáveis por 25% do gás carbónico 
que compromete nossa atmosfera e que, às 
vezes, descuidados do que fazem e nos supon
do muito desinformados, arrogam-se ao di
reito de faz.er preleção, reprimenda e prescri
ção sobre comportamento que nunca adota
ram. Não é ainda uma proposta, mas vou 
pensar seriamente nisso. E pediria principal
mente aos amazônidas que pensassem comi
go'. Não vamos tomar medida drástica._ Mas 
será que o governo que pratica esse gesto 
-repito -a serviço exclusivo da banc;a in
ternacional, a serviço dos interesses de ban
cos privados não merece retaliação? Sim, re
pito, o Brasil não deve ao BID. _O Brasil 
está, sim, .4is_çqtindp _S.\1<'\ çiíyid~ ~xter.n.a :c9~
banqueiros privados. Ora, vamos querer, ca
so perdure este veto, que esse Governoyeqha 
participar de um encontro que vai discutir 
as condições ambientais_ do mundo com as 
culpas concretas e-conhecidas que teffi? · · 

Não é ainda 1:1ma proposta final, mas é unla 
reflexão independente de partido polítiCo, 
Pelo simples fato de sermos brasileiroS não 
posso admitir que a Casa que represerita os 
estados do Brasil assista a essas notícias 'na 
imprensa, -com ares- d_e._queffi pensa- qtie· istO 
não seja conosco. b conosco, siffi! E com 
o povo que vive_ eril coildições subumanaS 
n.a~ n~ssas ,cidades. J? conl e~te pOvo ~ue e~ta 
maténa tem a ver. 

Náo só quero agradecer a manifestaÇãO 
coricreta do' Sellador Amai:onino Mell.des, 
mas quero dizer que pretendo esfOrÇar-me 
par<! que ele não seja único· e isolado, porque 
pretendo complementá-lo e, se possíVel, enti
quecê-lo além dessas informações que aqui 
trouxe: · 

Ei'a o que tinha a dizer. Sr. PrJsidente. 
(Jv_luito. bem 1. ~a~mas). 

DOCUMENTO A QQE SE REFERE 
OSR. ESPERIDIÃOAMINEMSEU . 
DISCURSO: 

Pode o governo dos Estados Unidos utili
zar um financiamento do BID (Banco lntera
mericano de Desenvolvimento} para o setor 
social como .instrumento de pressão para que 
o Governo brasileiro reconheçâ o estoque de 
su~ dívid_a junto aos ban~os privados interna-
ciont;~.is? . 

Poda:! O mecanismo_ foi ".aprovado" há 
dois anos e permite que os Estados Unidos 
adiem empréstimos em negodação toda vez 
que achar oportuno. E no caso do emprés
timo em negociação de US$ 350 milhões para 
financiamento do Programa Soei{ de Emer
gência e Geração de Emprego - PROSE
OE, os Estados Unidos acharam oportuno. 

No entanto, cabe uma análise mais deta
lhada que indica o quão condenável é essa 
postura. 

1. Quem ofereceu o recurso foi o BID. 
Essa oferta foi feita com tal ênfase que o 
Governo. brasileiro, que .iá tinha um prçJeto 
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em andamento, não precisou considerar ou
tras alternativa,t; de financiaffiento. 

2. O BID apresentou, no dia 15-7-90, ao 
Governo brasileiro, um cronograma de ações 
necessárias para viabilização do_ empréstimo 
que indicava que, se atendido em todos os 
seus aspectos, o programa seria o de maior 
rapidez da história do próprio BID. O prazo 
para execução dos trabalhos era de apenas 
180 dias. 

Pois o·cronograma foi integi"almente cum
prido em 184 dias. No dia 18-12-90, o Senado 
Federal aprovou a Resolução n~ 68, que auto
riza o Governo brasileiro a contrair o emprés
timo. 

Nunca um projeto caminhou nessa veloci
dade, o que indica o esforço conferido ao 
trabalho, dada a extrema prioridade que o 
programa tem. 

O comitê de empréstimo, representado por 
todos os países acionistas do BID, aprovou 
o programa em 31~10~90, com elogios não 
só ao desempenho na sua elaboração, mas 
principalmente quanto ao seu grande alcance 
social. 

3. O objetivo do programa é o de finan
ciar obras de sistemas de esgotos sanitários, 
setor de maíor carêricia- e também o que mais 
emprega mão~de~obra na execução de proje~ 
tos, que apresentam intensivo uso de ID:ão-de
obra não qualificada, As obras são orientadas 
para locais com grande índice de desemprego 
e habitados por populaç,ão de baixa renda. 

4. O programa é o primeiro que o QQ, 
vemo Federal elaborou utilizand_o recursos 
internacionais para· obras múltiplas de inte
resse social. 

5~ - As principais caracteifsticas do progra
ma, apresentadas abaixo, reforçam ainda 
mais a nossa posição de condenação à postura 
dós Estados Unidos. 

1~) O prOgram·a é anti-recessivo 
·A injeÇão de cerca de US$ 460 milhões 

no setor de construção ciVil gerará cerca de 
68 mil empregos. 

2~) O programa é fomentador de soluções 
para resgate da imensa dívida social, através 
do fortalecimento do 'sístema institucional de 
saneamento básico formad_o pelos municí
pios, estados, classe política, organismOs in
ternacionais de financiamento.-

Além disso, é um projeto de- amplitude 
nacional, pois prevê obras de todo o território 
nacionaL 

3~) O proJetO tem grailde impacto distribU
tivo, pois estima-se que 78% dos recursos. 
destinados ao setor pri~ado serão apropria
dos pelos grupos de menor renda. 

49) O programa é gerador de divisas, po
dendo reduzir a pressão sobre nossa balança 
de pagamentos e, conseqüentemente, au
mentando nossa capacidade de honrar, sem 
sacrifíCios nas classes pobres, os nossos com
promissos financeíios em riloeda estrangeira. 

Por essas razões, _é condenável a postura 
do governo dos Estados Unidos em utili~r 
o presente programa como instrumento polí~ 
tico, objetivando outros fins que não aqueles 
definidos pelos estatutos do Banco Interame· 
ricano de Desenvolvimento, que são os de 

promover desenvolvimento sócio-económico 
dos países em desenvolvimento.?' 

Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Di"rceu Carneiro, J? Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
fresidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-ConCedo .a palavra ao nobre Senador AI· 
bano Franco, por cessão do nobre Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso·. Sem revisão 
do orador.) -- Sr.- Presidente, Srs. Senado
res, com muita satisfação, ocupo a tribuna 
desta Casa para prestar minhas homenagens 
a D. Hildete Falcão BaptiSta,-digníssima es
posa do eminente Senador Lourival Baptista, 
pelo meritório e edificante trabalho que vem 
desenvolvendo_ao lo_ngo dos últimOS' 23 ·anos 
à fr_ente do Instituto Lourival Fontes, em 
Aracaju. : . . . . . . 
_Sil~iQsamente, como é ,do seu feitio, mas 

com muita deterrninaçã_o, D. Hildete cons
truiu uma d_as mais iinpOrtanteS obras sociais 
no Estado de_ Sergipe e etri tõd_o Norde_st~ 
voltada para atender crianças e jovens caren
tes nas maiS diversas áreas. 

Ao cpmpletar vinte anos de íuncionamentci 
ininter!upto em 1987, o Instituto Lourival 
Fontes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ha
vfa p-restado serviçoS -de excelente qualidade 
a 11.6.30 pessoas notoriame_nte carentes·, den
tro de_ UI~Ja yisão pe"dagógic~ moderna, cujo 
objetivo principal está voltado para o desen
volvimento i_ntegral da Criança, nos aspectos 
físico, psíquico e social, orientando-a e prepa
rando-a para o mercado de trabalho e para 
a vida através da qualificação profissiOrial no 
período ~a ~dolescên~ia. 

O Sr. MaU:i'o Benevides- Permite V. E~ 
um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO _:_-Com muifo 
prazer, hotliado e .eminente Presidente, Se
nador Ma.uro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Albano
Franco, realmente deixei a cadeira presiden
cial e.vim ,a_() _plenário, para que pudes_se ter . 
a oportunidade de apartear V. Ex~. ao ensejo 
deste seu pronunciamento, queo.bjetiva enal
tecer uma obra meritória levada a efeito no 
seu estado_ por essa extraordinária dama, do_
na Hildete Falcão Baptista, relacionada com 
o funcionamento rilõdelar do Instituto Lou
rival Fontes~ Recentemente, indo ao estado 
de V, Ex• participar de um evento social, 
visitei todas as dependências do Lourival 
Fontes, e posso, neste instante, testemunhar 
sem ser sergipano, mas com a responsabi
lidade de hoje presidir o Congresso Nacional, 
por deferência dos meus pares, para conheci· 
menta da opinião pública brasileira, o traba
lho benfazejo que ali vem sendo realizado 
por dona Hildete Falcão Baptista. Há o des· 
velo, a dedicação, a fraternidade, o espírito 
cristão, e tudo isso se espelha naquela assis-

tência admirável prestada a centenas de me· 
nores que se privilegiam do atendimento no 
Lourival Fontes. No momento em que V. 
Er vem ã tribuna, como senador pel0 Estado 
de Sergipe, fazer exatamente o enaltecimento 
de uma obra que é reconhecidamente mere
cedora dos nossos aplausos, aqui ~tou para 
dizer a V, E~ que fiquei magnificamente im
ncia social que ali se realiza. Aquelas crianças 
todlls ocupando os refeitórios, os dormitórios 
amplos, tudo muito asseado. Enfim, é uma 
instituição, como disse, exemplar, que fun~ 
clona modelarmente, co_n_sagrand9 um t_raba~ 
lho de uma senhora que se entregou de corpo 
e &!ma àquela tarefa, d. Hildete Falcão _Bap· 
tista. Nesse instante, a ela rendo, desta tribu
na, a homenagem da minha admiração,~ do 
meu respeito, pelo inllitÕ qué f<iz 'em favOr 
das crianças brasileiias. · · 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Sena
dor., PreSidente Mauro Benevides, as pala
vras de V. Ex~ vêm valorizar e_ ~igni(i<?-! .o. 
nosso Pronunciamento, principalmente 
quando V. Ex' teve a oportunidade, no últi~ 
mo dia 23_,_de_visitar, de verificar in loco as 
condiçOe.s de funcionamento, as· crianças qUe. 
ali recebem todos os tipos de benefícios. V .. 
Ex• teve_ oportunidade de viSitar u:ma obra 
instalada na periferia da minha Aracaju. V, 
Ex• teve a oportunidade, efetivamente, de 
ver a. dedicação, o esforço e o zelo de d. 
Hildete Falcão Baptista à frente do Instituto 
Lourival Fontes.. _ . 

:sr. Pre1>idente e Sts. Senadores, .hoje, o 
~D.stituto Lourival Font.es prestã. Serviços a 
882 crianças e joven,s, desde p atendimento 
em creches at~ a. f_orn;~ação proflssionâ.l, em 
regime de int~rnato e.sem~-intemato, spndo 
uma instituição reconhecida internacio
nalmente pelas suas superiores finalidades so~ 
ciRis e se transformado nacionalmente em pa
drão de eficácia no tr_ato_ das questões sócio-.e-
conômicas-qUe envolvem os jovens carentes. , 

Por tudÕ isto, Sr. P:r::esi)lente Ç Srs. Sép.ado- . 
res, é me_u !;l~ve_r, c~mo sergipaqo_ e_en~u._sLa~ta 
da relevan_te qQ_ra d~ d. :ijild~te falRo J~ap,·, 
tista, trazer-lhes este sus,cinto depo~mento ~ 
também o_ meu :recon4e~_ent_o público d~s 
eXtraordinários benefícios que 9 _Instituto_ 
Lourival Fontes vem prestando à sociedade 
sergipana, sobretudo às comunidades e às fa
müias mais necessitadas. 

Era o que tinha ã dizer, Sr. PresidCrite~ 
Muito obrigado. (Muito_bem!) 

Durante o discurso do Sr. Albano 
Franco, o Sr. Mauro Benevides, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. DirceU Carneiro, JD 
Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Albano 
Franco, o Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Dir
ceu Carneir-o. 
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O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, todos nós, principalmente os represen· 
tantes do povo brasileiro, aqui temos mani· 
festãdo e tido um enorme compromisso com 
o futuro do nosso País. Todos aqueles que 
têm filhos, ou são filhos, preocupam-se com 
o futuro desta Nação, que., por vezes, parece 
estar próxima de alcançar seus objetivos e 
por ora se afasta e parece perder essa condi· 
Ção, pela qual todos lutamos e desejamos, 
a de alcançar níveis de desenvolvimento que 
se compatibilizem com a dlgnldáde bumana 
e respondam às expectativas da Nação biasi~ 
leim. 

Temos ouvido, apreciado, estudado as 
mais diversas formas com _que os represen· 
tantes do povo brasileiro aqui trazem essas 
questões ao debate. Reconhecemos que é 
fundamental a nossa produção industrial e 
agrícola, a nossa _geração de empregos para 
absorver a quantidade imerisa de pessoas que 
a cada ano se apresenta ao merCoadO de traba
lho; reconhecemos, fundamentalmente, o 
embasamentO -tecilOIOgicõ para· alcai1çarmos 
os D.ívcids desejados de aUmentO real"de salá
rio; diminüíção de jornada de trabalho, efi
ciência jirodutiva e tantasoU:tras questões que 
são levantadas, pertinentes e debatidas, aqui 
e em todos o~ lugares do nosso País. 

Mas percebo que em quase todas elas a 
preoet:,?ação vem, normalmente, dentro da 
concepção formal das coisas. Quando defen
demos o objc;::tivo a ser _alc_ançado,, J?.Ormal
mente raciocinamos, d.e acordo 

1
cc;>m os parâ· 

metros da economia qu dos ecQnomistas, ou 
o do saber convencional, acadêmico e, natu
ralmente, propomos o equacionamento dos 
recursos dentro de um plano de metas, com 
cronogramas a serem alcançados e aplicados 
ao longo do tempo, para se atingir os_objeti
vos. Quando tratamos, por exemplo, de um 
plano habitacional, fundamental para o povo 
bÍ'asileiro é ter uma habitação digna. Logo, 
então, vem a questão dos recursoS a serem 
mobiliz8.dos para resolver este problema, já 
se articulam, por outro lado, aqueles que pro
duzem habitação, os construtores ou os se to
res da economia que trabalham na produção 
de materiais de construção ou de edificação. 

Quando tratamos_ de questões como educa
ção, por .exemplo, vem logo a concepção aca
dêmica da educação, portanto, mais escolas, 
mais livros didáticos, mais ri;cursos para essa 
área. Como sabemos que o nosso País tem 
uma enorme carência de recursos, e diante 
do gigantismo dos noss-os desafios eles nunca 
são alcançados, servem então sempre de jus~ 
tificativa para não se realizar o pretendido. 

E nós nos encontramos, muitas vezes, na an
gústia e na desesperança de não o ter alcan
çado. E gostaria ~de registrar uma visão de 
quem já teve uma experiência no modelo re
duzido de Brasil, que é o município. Por so
frer o boicote dos Governos Feâeral e Esta
dual, por ser Oposição ao regime autoritário 
e aos seus apadrinhados, não pude nunca es
perar que no meu município chegassem os 

recursos de Brasília, e muito menos eSperar 
que eles· Çhegassem de. Flori_an6polis. 
_D~_modo que, com es"ta ciiilcepção de que 

não é só com estruturas fQJ;mais e elementos 
acadêmicos _que podemos resolver nossos 
problemas, vamos enfrentar o desafio da so-
cie<;lade junto com a sociedade. _ 

Portanto, quando analisamos a realidade 
brasit'eira, identificamos· prOblemas funda· 
mentais básicos para assentar o nosso desen· 
volvimento. Não querO ficar limitado à con· 
cePção acadêmica:, nem dos recursos nem dos 
planos, mas quero alicerçar o meu ponto de 
vista na realidade brasileira,_ cuja 'dimensão 
é a criatividade do seu'povo que, neste uni· 
verSo, ·nãO existe _limitaçQe_s-;,_ a criatividade 
é infinita~ 

Acredito que, _para resolvermos qu~~tões 
básicas da sociedade brasileira, vamos ter que 
nos desvestir dos. conceitos acadêmicos, dos 
formalismos burocráticos, dos planos tão 
pensados ~ tã(;l bem executados, mas se~J?T~ 
malsucedid_os,, quando colam à realidade do 
nosso País, y _enfr~ntar \'iSse des;ú~o.:alicer
çando~nos na criatividade de noss~ gente. É 
neste aspeéto qúe gostari3. de situar três pon
tos importahtes, levando em conta toda a re
flexão que se faz nesta Casa-õU. na socied~de 
brasileira como um todo: comida, casa e edu-
t:ação. - - - ----- -- -

Sei que nãó poderilós atacar todos os_ pro· 
blemas_ do nosso País, de dimensQe_s _gigan
tescas, de_ recJ!rsos mínim_os para, de um-3: 
vez só, vencê~los. Mas sei que há questões 
absolutamente-fundamentais. A,primeira ~e
las é a energià da Vidi. Sem coniidã O.ão haVe-~ 
rá povo nem nação, nem o nosso País, com 
a _conçepção popular que temos. Sem casa, 
em muitos lugares é possível que se possa 
sobreviver, mas em outros não há a menor 
possibilidade._ Sem ~ducaç_ão,não vamos pro~
perar de modo alg_ull!. - . 

Essas três questões .aqui abordadas, não 
creio que possam ser resolvidas pela concep
ção formal dos_ gevernos e _da sociedape., ~ 
questão da produção de alimenlos se c~oc,a 
com uma realidade de mercado interno des
provido de poder aquisitivo; controladâ de 
cima para baixo por organismos governamen
tais e manipulada pelo perfil oligopolista da 
economia brasileira. 

Os preços dos produtos agrícolas populares 
de consumo diário da população, são depri
midos porque não há poder aquisitivo, e per~ 
dem a relação de tror;:a. porque são difusos 
na sua produção. Não são produtos de oligo· 
pólios nem de monopólios que administram 
,preços em cima de uma sociedade que ainda 
tem pouca organização. Portanto, é preciso 
que se assumam formas, que não as clássicas 
e nem as convencionais, para se resolver o 
problema da oferta de alimentos. 

É lamentável que, ao se discutir salário 
no nosso País, encalhe-se no patamar de 17 
nill cruzeiros, por não poder avançar aos 20. 
mil cruzeiros ou um pouco mais, que ainda 
continuaria se chamando mínimo, pofque 
não se tem, por outro lado, a oferta de comida 
para que os assalariados alcancem os merca-

dos e a adquiram. Isso é uma equâção lamen· 
tável. Não está resolvida até esta quadra da 
história do nosso País. 

A questão habitacional não tem recurso 
nem aqui nem fora daqui, para se encatã.da 
nas dimensões que exige. :É fundamental que 
se. mobilize não só ·o saber da sociedade_em 
relação à questão construtiva, mas em proces
sos muito mais iriformais do que formais para 
resolver esse desafio. 

Não são os governos que constroem casas 
em parte alguma do mundo. As casas e habi
tações são-construídas pela sodedade. Os go
vernos, quando muito constroem áreas cir
cuõ.scritas em giande conta estereotipadas, 
portanto, sem aquele perfil que costumamos 
ver nas cidades que crescem sob o comando 
e a edifiCaÇão da sociedade como um todo. 
A intervenção sempre parece-uma--anomalia, 
quando as habjta,çõ~:s_-são entregues prontas, 
mais do que ums anomalia são uma agressão 
às sociedades _que são encaixotadas nesses 
processos. 
-oe rriodo que, se aqui no nosso País não 

se levar em conta a força de trabalho do povo, 
que significa mais de 40% do custo de uma 
habitação, em se tratando de habitação popu· 
lar, jamaiS- alcançaremos qualquer solução 
Que mereça esse nothê. Não dependemos de 
tecnologia' nesse setóf. A construÇão de casas 
no nosso País não está encalhada mima-ques
tão tecnológica, tampouco está eru:alhada nu
ma· questãO de materiais de construção; está 
encalhada numa concepção política atrasada, 
formal, insuficiente e inadequada para resol· 
ver esse- problema aqui e em muitos óutros 
lugares. Temos que nos abstrair dessa con
cepção- formal para recolhermos a um pro
cesso integrado de construção do nosso País 
a maioria· tio povo brasileirO qUe, dentro das 
concepçõeS formais, não tem l_ug_ar, não po
de, não é acolhida, mas, simplesmente, é des
cartada como algo sobre o _que não se tem 
interesse maior em resolver seus problemas. 

Dentre os problemas da pop~lação está o 
da Êducação. Temos vistõ;lidO e ouvido pro
postas e soluções que têm sido oferecidas a 
eSse desafio di Educação, em muitos lugares 
de -nOsso -País. Atualment~, uma d:3s_propos
tas mais conhecidas é a dos CIEP_,__no_E_stado 
do Rio de Janeir'o. Debruçando-me sobr~ es
ta questão, acho que cumpre uma certa di
mensão, mas não pode ser adotada como uma 
solução generalizada para o nosso País, _i:!Or· 
que afora o prédio num estilO de monumento 
arquitetdnico, o ensino ali ministrado é o que 
de mais formal há em todas as demais escolas. 
E esta concepção formal de escola não vai 
alcançar as necessidade$ que temos de Nação, 
de País, nem nos horários que devem ser cum· 
pridos para a carga horária nem _na qJJalidade 
do ensino desejado, nem na preparação em 
massa que~ o,nosso Pa,ís neces._sit~, 

A concepção qúé tenho- dessas questões 
é que a criança br?-sileira, desde os seus pri
meiros anos de escola, já deve enfrentar os 
desafios que a sociedade tem, as necessidades 
básicas do s_er humano como um instrumental 
didático e pedâgógico dentro da escola. 
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Temos alguns compromissos básicos, sem 
os quais não podemos dar os passos seguintes.. 
Se os dermos, serão tão desequilibrados, tão 
distantes _de uma perspectiva de justiça, en
tendida na generalidade da sociedade, que 
jamais podem servir de _orgulho para qual
quer cidadão ou governo do nosso País. Se 
avançássemos no nível tecnológico e investís
semos o que seria preciso investir ... Mas não 
fazemos nem a metade disso, hoje. Parat110S 
no 0,7% do Produto Interno Bruto em tecno
logia, o que é muito pouco ao lado dos 2,5% 
do produto interno Bruto de nações desen
volvidas. E que Produto Interno essas nações 
têm! Ao lado dessa disparidade, mesmo que 
investíssemos muito nessa área, só consegui
ríamos criar um cérebro, uma cabeça desen
volvida, ficando os demais do nosso corpo 
social extremamente subdesenvolvido, o que 
não seria a solução desejada. 

Verificamos que todos oS pãí<;es que alcan
çaram um nível de desenvolvimento razoável 
investiram fu-ndo na educação. Hoje, um es
tudante se_cundário na Coréia. tem tri.ais de 
dez horas de aula por dia. Ele, c;h~ga às 6 
horas da manhã e, por vezes, às_ 22 horas 
está saindo da es~ola. De mod.o que essa con
cepção de preparação em massa da sociedade 
é fundamental para os próximos passos que 
precisamos dar, mais até-do que desejamos 
dar. Nesta linha de reflexão, queríamos regis
trar que é fundamental que na escola se leve 
em consideração não apenas o material didá
tico e pedagógico, mas aquílo queé_um desa
fio para a sociedade vencer, isto é, a comida, 
o principal desafio da sociedade brasileira, 
como nível mais elementar e básico, e que 
tem que fazer parte dos curriculum, escola
res, para que Já já se-aprenda a superar deter
minadas questões nesta área. E ao sair da 
escola, a criança, já crescida, tenha uma fer
ramenta para enfrentar esse desafio da con
quista do alimento na sociedade. 

A questão da casa é outro instrumento que 
só _vai ser vencido. se r.ealmente fiZer parte 
da formação escolar._ Que a casa.se.trans
forme num instrumental didático, pedagógi
co, onde se pode ensinar toda a concepção 
do mundo, desde o ponto de vista tecnoló
gico·, científico ou social, e a partir desse ins
trumental se transfira siniultaneamente o fer
ramental para que essas crianças já saiam da 
escola com uma concepção e uma formação 
de que é capaz de enfrentar o desafio e ven
cer: Muitas das nossas escolas, hoje_, no Bra
sil, ensinam as pessoas a-serem empregados 
públicos, principalmente; sequer ensinam a 

'buscar a iniciativa privada. De modo que essa 
concepção de formação emperra as esperan
ças do nosso País. b preciso _que isso tenha 
uma modificação radicaL 

Quanto à questão educacional, no dia em 
que a sociedade brasileira a assUmir como 
um assunto seu, talvez ainda levemos 30 anos 
para alcançar o objetivo Cfue desejamos como 
Nação; mas se procedimentos não forem ado
tados, esses 30 anos nunca chegarão. 

De modo que registro hoje, da tribuna do 
Senado, essa angústia prin,cipal em relação 

ã realidade brasileira, exatamente essa ques-_ 
tão .educacioriaLque não foi começada ainda 
no Brasil; não existe ainda um consenso sobre 
essa questão para que ela seja tomada, para 
que ela seja assumida por todas as esferas 
governamentais, públicas ou privadas, so
mente a partir daí, quando tivermos estabe
lecido um verdadeiro consenso, _começamos 
a co_ntar as _duas ou três décadas, ou· mais, 
para que sej_a alcançado aquele patamar míni
mo desejável para sustentar os nossos propó
sitos e as nossas pretensões de futuro. 

O sr. Co-UHDiio Jorge~-v; E~~ me concede 
um aparte, nobre Senador Dirceu Carneiro? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouço o 
nobre Senador Coutinho Jorge, com prazer. 

O Sr. Coutinho Jorge - Ilustre Senador 
DirCeu_Carneiro, V. EX" pronuncia, hoje, um 
discurso bastante lúcido, claro e aparente
mente simples, mas que tem um~ grande pro
ÍJ.!.nd!dade. E;nJen,di que seri11m três as gran
dçs preocupações que envolvem a nossa reali
dade l;lrasileira. E percebi que V. Ex~ falou 
não só çomo Senador brilhante .que é, mas_ 
como ex-prefeito de uma pequena cidade~ 
onde realizou uma obra relevante e signtfi·, 
cativa na área-sócio-económica. V. Ex'"tem, 
exatamente, a sensibilidade daquele dirigen
te, daquele administradO! que vive do dia-a
dia junto aos pequenos inunicípiós do Brasil 
ou junto aos estados mais carentes da nossa 
realidade bra!!ileirà. V .. Ex• ~ de fo_rma muito 
sucintfL e, clar~, I?O~t~o.u que. tfê,s seriam os 
grandes problemas nacionais - a alimenta~ 
ção, a habitação e a educação -_e mostro\! 
a falência -dos programas formais, dos plane
jamentos- gove-rnamentais, tentando superar 
esses três grandes setores em suas graves defi_
ciéncias. V. Er tem razão quando mostra 
que o setor alimentar brasileiro, lamentavel~ 
mente, não tert} atendido.às_~~~ál_!9-~- das 
comunidades, sobretudo as mais carentes. E 
n_6s sabemos - V. Ex~ sabe - que, hoje, 
apesar do somatório ile polítiCas vigentes, 
nOssa pmdiiçãO- agríCola de grãos, ao· invés 
de crescer, como deveria, b:1ixou de 70 mi-
lhões para quase 50 milhões, ein função do 
próprio decremento do_ Produto Interno BrU.: 
to e, no caso~ -do PrOduto Interno da Agri: 
cultura Brasileira. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO .- A parte 
mais substancial é a exportação. 

O Sr. Coutinho Jorge - PerfeitO: Outro 
aspecto é a habitação. Os programas suces
sivos do sistema financeiro habitacional não. 
são suficientes ou não têm sido __ suficientes. 
para resolver o ~rave problema do déficit ha" 
bitacional __ das grandes ou das pequenas cida" 
des. V. EX~ concluiu que o problema de edu• 
cação está na essência disso tudo, porque a_ 

educação brasileira, lamentavelmente, é um 
dos piores setores. Posso falar, também, co· 
mo ex-prefefto de capital de um estado pobre 
como o Pará, de uma capital problemática 
como Belém. Posso afirmar a V. Ex~ que, 
como ex-prefeito de Belém,_ consegui recur·, 
sos e priorida~es dos vários setor~ do Go-

vemo_ Federal e encontrei o pior obstáculo 
no -setor educacional. Considero tamb~ffi, co: 
rito professor, como ex-prefeito, como éx-Se~ 
cretário de estado que vivenciou a área de 
educação, o setor educacional brasileiro um 
dos mais_catastróficos_, um dos mais atrasados 
do País, setor realmente anacrónico e que 
precisa ser sacudido e revirado totalmente. 
Concordo com V. Exa que esses problemas 
brasileiros, que V. Ex~ considerou: o proble
ma âa alimentãção, o pl-Oblema habitacional, 
emre outros, são básicos da sociedade brasi
leira e esbarram, sobretudo, no problema 
ed11cacional.~N6s preciSamos_ rêdefinír uma 
política educacional, não aquela política for· 
mal, tradicional; precisamos de soluções, e 
V. Ex~ colocou muitos e:3:emplos. como o da 
escola, que precisa ser redefinida integral
mente, e _seus alunos receberem alimentação 
permanente. Não aos sonhos das CIEP, mas 
coisas simples, objetivas, que a capacidade 
inventiva do brasileiro pode criar, conceber. 
Não tenhamos dúvida, é possível fazer isso. 
Mas só é possível fazer isso se o Governo 
Federal, o Governo. Estadual, o ·ooverilo 
Municipal~ as daSses pOlíticaS assumirem e;isê 
compromisso grave com o set.or educ~cionaJ. 
Vou dai uni exemplO ã V. EX": quando pre
feito de capital, tentamos·um programa para 
o pré-escolar e para as cre_ches, sem nenhum 
sonho, sem nenhuma utopia de grandeza; 
conseguimos, em çim;;t das baíxadas de Be
lém, alguma experiên-cia na área de creche 
e-do pré-escolar, de fcirma hastante simples," 
ein que· ptoCurávãmoS dar o alimento, a 
orientaÇão' pedagógiCa, 'eDfiiD,- as míiliffiãS 
condiçô~S para aqúelãs- ciiariçaS da faiXa até 
7 anos de idade, porta·ntO, praticainente ·o 
pré-escolar._ Esse foi uni exeinplo que viven
ciamos conio executivo e que pode ser apli
cado em muitas realidades diferentes. Isso 
significa, pelo que V. Ex' colocou, que o setor 
educacional deve ser algo refletido novamen
te neste Pàís: Ele deve _mudar realinente, é 
o grande Caminho, é o gra-nde roteiro, riias 
não é uma 'adniinistraÇão de um GoVernO Fe
deral, ou Estadual, ou· Municipal, são as suM 
cessivas administrações. é orna nova menta
lidade que deve ser inserida na realidade bra
sileira. Temos que mudar o ensino para que 
o ensino -possa, de fato, mudar o BrasiL Este 
é o caminho, esta é a única saída no nosso 
entender. V. Ex~· abordou, no seu aparente 
e singelo pronunciamento, coisas profundas 
e sérias que o Brasil e nós, desta Casa, deve
mos levar em consideração. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador 
Coutinho Jorge, ao agradecer a V. Ex' a inter
venção nesse modesto pronunciamento, que~ 
ria enfatizar que sequer reclamo da nossa mi
séria em termos de recursos financeiros; eu 
nem reclamo da dimensão do financeiro para 
o investimento nesses setores básicos. EU re~ 
clamo da concepção! E é exatamente nesse 
aspecto que situo a nossa reflexão riesta tar
de, porque quando planejamos uma grande 
meta habitacional, educacional, ou de produ
ÇãO de alimentos, normalmente já elabora-
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mos também um projeto de inversão finan
ceira, de recursos financeiros para 'Isso. E 
conhecemos as fraquezas· do povo brasileiro 
nessa questão financeira; já se fOtmam gru· 
posou empreendedores, ou construtores, ou 
agricultores "de araque", ou "fabricantes de 
prédios de escolas", que não ·estão interes. 
sados em saber dos objetivos, e se articulam 
para desgastar os recursos, os benefícios; 
aquelas distorções que todos conhecemos. Às 
vezes, a elaboração de uma grande mobili
zação finariceini pode sígriificar o irüliOi". de
sastre do projeto, porque surgirão pretensõeS 
descabidas e mormente fortes, que acabam 
se desvirtuando da finalidade principal. De 
modo qu'e invoco mais uma queStão de con
cepção. 

Por outró lado, em primeiro lugar, penso 
que um país democrático, das dimensões do 
Brasil, só vai alcançar seus objetivos nacio
nais quando houver consenso, na sociedade, 
sobre cada um deJes~ Se_ a sociedade ,não che
gar ao consenso de que a edu_caç_ão é_a priori
dade número um, nunca alcançaremos obje
tivo algum com essa pretensão. Se a,ssim tam
bém não for com ha,bitação, com educação, 
tecnologia ou com qualquer Ol.ltra coisa, nada 
se conseguirá. Creio guC deve haver um con
senso nacional sobre questão básicas; toda 
e qualquer formulação processada desde os 
primeiros anos_de vida do cidadão, cresce 
na sua consciência. O dia em que -eSSe ·cidadão 
tiver consciência de sociedade, de nação, de 
país, haverá consenso a respeito dos proble
mas do país, da nação e da sociedade._ Por 
isso, a propositura. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Permí
te-me V. Ex• um apirfi!T-

0 SR. DIRCEU CARNEIRO- Com·pra
zer, ouço o aparte de V, Ex• 

O 'Sr. Louremberg Nunes Rocha - Nobre 
Senador Dirceu Carne1i0, o editorial da Fo· 
lha de S. Paulo de hoje se refere às conclusões 
de um simpósío patrodnado pelo Banco 
Mundial, no Rio de Janeiro, tratando exata
roente, entre técnicos estrangeiros e brasi
leiros, da crise da educaçã_o no BrasiL V. 
Ex• acaba de tratar da parte finaticeira. Há 
uma referência, nos relatóriOs finais desse 
simpósio apontando que o ensino público de 
3~> grau, hoje, absorve 77% dos_ recursos do 
MEC, dos 18% alocado_s para educação. Ou
tras questões são_levantadas. Mas, de modo 
geral, é importante ressaltar neste momento 
que o Governo se propõe, hoje, a discutir 
o problema educacional. Tanto no ".Proje
tão" como em iniciativas individuais, o Go
verno está~se propondo a trazer até o Con
gresso a discussão. E eu recebi, como Presi
dente da Comissão de Educação do Se!la_9o, 
na semana passada, a visita pessoal do :Minis
tro Carlos Chiarelli, interessado ep1 realizar 
aqui no Senado Federal, via COmissão de 
Educação, um grande simpósio nacional, que 
já tem o patrocínio do Presidente do Senado 
Federal, Senador Mauro Benevides, no senti
do de rediscutirm.os o assunto, de aprofun
darmos a discussão educacional brasileira. 

porque nãõ houve espaço suficiente na Cons
tituinte para tal; o ambiente ideológico então 
vigente impediu que se pudesse aprofundar 
as grandes questões envolvidas coro a educa
ção. Há problemas graves no 3? grau, proble
mas gravíssimos no 1" grau; há o estrangu
lamento do z~ grau, hoje, no Brasil, sufocado 
entre o 1" e o 3" graus. De maneira que talvez 
já ao final deste mês, o Senado Federal, atra
vés da sua Comissã-o de Educação, deverá 
iniciar um grande simpósio nacional, trazen
do para cá autoridades de todos os níveis 
para, a partir daqui, efetivamente, ser aberta 
uma vasta discussão; e que seja séria e pro· 
funda, imune a clichés ideológicos que prejU
dicaram demais, na Constítuinte, a discussão 
do problema educacional no Brasil. Portanto, 
o pronunciamento de V. Ex' vem muito a 
propósito. Pronunciamentos de grandes au
toridades no Brasil, do Sr._ José Goldemberg, 
do Reitor da Universidade de Brasília, do 
Banco Mundial, da Folha de S. Paulo, vários 
outros pronunciamentos estão, realmente, 
abrindo espaço para a importância e a gravi· 
dade do problema educacional brasi1eiro nes
te momento. Portanto, em gostaria de saudar 
V. Ex', e já, desde agora, como Presidente 
da Comissão de Educação, convocá-lo para 
estar presente nesse grande debate nacional, 
que faremos via Comissão de Educação do 
Senado Federal. 

O SIC DIRCEU CARNEIRO - Senador 
Louremberg Nunes Rocha, quero cumpri
mentá-lo pela Presidência da Comissão de 
Educação e também pela preocupação que 
já traz simultaneamente a !!SSa responsabi
lidade que recém assumiu, de trazer reflexões 
sobre esse assunto fundamental, básico, sem 
o qual - podemos ter a melhor tecnologia 
do mundo -não vamos alcançar a satisfação 
da dignidade humana na sociedade brasileira. 
E particularmente sobre _essas distorções a 
que V, Ex• acaba .de fazer referência, quero 
ressaltar que mais de 70% dos recursos desti· 

-nados_ ao .s.etQr benefiCiam apenas 2% dos 
estudantes, os universitários. 

Sr. Presidente, o tempo se esgota e não 
queria me alongar mais, e muito menos des~ 
respeitai o· Regimento. 

O Sr. Alriiír Gabrl"el - Permite-me V. Ex• 
um aparte, Senado!? 

---0 SR. DIRCEU CARNEIRO-Após ouvir 
o-Senador Almir Gabriel, encerrarei este pro
nunciamento. 

Oúço o-senador. 

. O Sr, Ahnlr Gabriel - Senaâoi' Dirceu 
Carrieiro, tenho uma profunda dificuldade de 
conseguir--eTiContrã"i um só elemento cap-ai 
de, por ele, resolver o conjunto dos proble
mas da sociedade brasileira. Quero com isso 
dizerqu~_en_!~nd_<? gu~ a Educaç:ão é extrema~ 
mente importante, mas tenho dúvidas se ela 
sozinha resolveria o problema da d_emocracia 
no~!'!~!!, especialmente pelo fato de que não 
se trata de quántidade de esCOlaS, nem pro~ 
piiainente- da qualídade do ensino que cada 
uma dessas escolas dá, trita~se do objetivo 

da Educação que é passado pela escola no 
BrasiL Esse é o elemento dramático. Quer 
a escola pública, quer a escola privada no 
Brasil são os primeiros instrumentos de sele
ção que a elite faz para escolher os mais aptos, 
e não para democratizar a oportunidade da
queles que tenham menor capacidade, menor 
atributo, menores condições de inteligência, 
ou outras, que lhes permita o acesso àquilo 
que o desenvolvimento possa dar. Concordo 
que a educação seja extremamente impor
tante, mas segundo uma outra concepção que 
não esta, que tem prevalecido no nosso País. 
Hoje entendo que a escola brasileira é um 
dos instrumentos de s_eleção dos mais aptos; 
é aquele primeiro peneirai dentro da socie
dade com vistas a oferecer às elites, àqueles 
que eStão mais aptOs, para melhor fazer a 
concentração de renda, e não para melhor 
democratizar as opoTtunidades de vida na po
pulação. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador 
Almir Gabriel, compartilhamos desse ponto 
de vista também, até porque é sabido que 
a educação reproduz a sociedade dominante. 
Na educação se reproduz o conceito, os ferra
mentais e todo o aparato da sociedade domi
nante. Logo, dentro da concepção formal
exatamente onde V. Ex• fez referência em 
termos da educação brasileira - não vamos 
encontrar as alternativas, mas tão-somente 
o elemento reprodutor das injustiças, da con
centração de renda e do elitismo, na concep
ção a que V. Ex• acabou de fazer referência. 

De modo que precisamos abrir um pouco 
os horizontes dessas concepções e sair do fOr
mal, _do ~urocrático, daquilo que é estritaM 
mente concepção acadêmica em direção a um 
campo aberto da realidade do nosso País. 

Com essã concepção, vamos conseguir pelo 
menos criar as condições básicas, sem as quais 
não adianta termos tecnologia, não adianta 
termos outros elementos fundamentais, por
que não vamos alcançar aquilo que é o obje
tivo da Nação brasileira. 

Com essas considerações, Sr. Presidente, 
Ses. Senadores, encerro este pronunciamen
to. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Affonso Camar.g_o - Alexandre Costa -
Antônio Mariz- Aureo Mello - Càrlos De' 
Oirli --Cid Sabóia de Carvalho - Dario 
Pereira - Divaldo Suruagy- Flaviano Melo 
- Garibaldi Alves - Hélio Campos-:- Hen
rique Almeida - Iram Saraiva-:..__ José 
Eduardo - Jo_sé Paulo Biso! - José Richa 
- Júnia Mar~e :...__ Magoo Bacehr - Mar
luce Pinto -Maurício Corrêa- Me ira Filho 
-Moisés Abrão- Nels_on Wedekin- Ono
fre Quinan-Pedro Simon- Raimundo Lira 
-Teotónio Vilela. Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaçã:o~ em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9165, de 1989 (Com
plementar), de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que estabe
lece normas sobre a ~ntrega aos estados 
e municípios dos recursos previstos no 
art. 161, inciso 11, da Constituição Fede
ral, especialmente sel'bre os critérios de 
rateio do Fundo-de Participação dosEs
tados e do_ Distiito Federal, Fundo de 
ParticipaçãO dos Munidp1õs e Fundo pa
ra Programas de Financiamento ao Setor 
Produtivó das Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, tendo 
' PARECÉR, sob n" 426, de 1990, da 
ca·missão 

-de Assuntos Económicos, favorável 
ao projeto com as Emendas n9s, 1 a 
3-CAE, que apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão de 26 de fevereiro último, tendo a sua 
votaçã-o adiada para a presente_ sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido e. aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 94, DE 1991 

Nos termos do_ art. 315, combinado com 
a alfena a do art. 279 do RegimentO Interno, 
.tequeird adiamento da votaÇão do Projeto 
_de Lei do Senado n~ 165, de 1989- Cõmple
mentar, a fim de que sobre ele seja _ouvida 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dani"a. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1991. -
Odacir Soares.. 

O sR: PRESIDENTE (Mauro BeneVides) 
- Aprovado o reqm:rimento, a matéria sai 
da Ordem_ do Dia para -:r. audiência solicitada. 

O SR. PRESIDENTE .~Mauro Benevides) 
-ltem2:· 

Votação, em turno único, do Requeri· 
mento no 66, de 1991, de autoria dG Sena· 
dor Nelson Carneiro, solicitando, nos 
termos regimentais-;- a tranSC:Hção, qos 
Anais do .Senado, do artigo ''EXtermínio 
Oficializado", de autoria do Dt. Líborni 
Siqueira, Juiz de Menores do f?o de Ja
neiro, publicado no Jorr1al do Brasil,de 
18 de março de 1991. 

Em votaçãô o reque"rlmento. 
Os Srs. Senadores que o_ aprov .m queiram 

permanecer sentados. (Pausa., 
Aprovado. 
Será feita a transctiÇáo solicitada. 

É a seguinte a matéria c"'-ja transcrição 
é solicitada: 

"EX1ERMÍNIO OFICIALIZADO 

Liborni Sfqueh-a 

Não temos a intenção de criticar, mas a 
de fazer um apelo aos que têm nas mãos os 

instrumentOs dos atos decisórios e que, por 
conSeqüência, contribuem para alinhar e exe
cutar as normas que traçam o destino deste 
Brasil, pleno de riquezas e tão pobre no seu 
contexto s6cio-cultural. Aqui registramos os 
dois limites contrastantes: o de potência in
dustrial e o de pior qualidade de vida !=lo povo. 

A ConStituição Federal, que entrou em vi
gorem outubro de 1988, até esta data é execu· 
tada através de medidas provis6rias. Embora 
ofereça relevantes enunçi.Sdos, estes pade
cem da patologia demagógica do não-cum
primento, em específico dos que se referem 
aos processos de educação e saúde. 

Com seus 315 artigos, inclu(dos os 70 das 
clisposiç6es transitórias, o único- que enfatiza 
a "absoluta prioridade" é o 127, que pres
creve comO dever da famllia, da sociedade 
e.-d.o Estado assegurar à criança e ao adoles
cente-, -com "absoluta prioridade", todos os 
direitOs fundamentais sem "qualquer restri
ção" e com "primazia". 

o- § 19 do mesmo art. 227 determina ao 
Estado a execução de programas de assis
tência à saúde matemo-infantil corg. dotações 
orçamentárias suficientes, erifatizando, no in
ciso II, a prevenção e o atendimento espeCia
lizado para ·os portadores de deficiência físi· 
~ _sensorial ou ment3.1 çom sua integração 
social plena. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei n9 8.069, de 13:-7-90, no art. 11, assegura 
atendimento médico· à criança e ao adoles
cente através do Sistema Único de Saúde, 
especificando nos seus -dois parágrafos que 
os portadores de deficiência receberão aten
dimento especializado, incumbido ao poder 
público fornecer gratuitamente àqueles que 
necessitarem os medicamentos, próteses·e 
outros recursos relativos ao tratamento, habi-
litação ou reabilitação. : 

· As instituições filantr6picas estão fechando 
as portas por não suportarem os pesados en
cargos que os governos nas esferas federal, 
estadual e municipal lhes impõem. Pessoas 
abnegadas, trabalhando gratuitamente e com 
amOr, na maioria-com dedicação exclusiva, 
prostram-se desalentadas e quedam-se com 
a desesperança de diaS melhores não só pelas 
promessas enganosas, como tratamento que 
recebem, isto é, como marginais do fisco ou 
comerciantes desonestos. Essas instituições 
prestam 70% da assistência social levada a 
efeito no País. É profundamente triste. 

Agora mesmo, a Legião BraSileira de As
siS:têneiã, ·que terii na presidêncía a nobre pri
me_ira-dama da Nação, acaba de pagar cinco 
me-ses de atraso dos conv~nios, permanecen
do com outros dois, janeíro e fevereiro, sem 
qualquer correção ou juros, esquecendo~e 
dOs compromissos das obras com o 139, férias, 
salários etc. Levando-se em conta a inflação, 
nada receberam. 

Não bastasse o fato, e a diretoria executíva 
da _LSA edita a O~ em de __ Sen:iço o~ 11~1, 
onde substitui o pagamento c-OnVenado do 
percit(Jita pela "cooperação financeira", proi
bindo a aplicação das verbas no pagamento 
da folha d~; pessoal técnico-administrativo, 
a qualquer título. 

Como tratar a criança e o adolescente ex
cepcional?_ Onde está a absoluta prioridade 
constitucional? 

Sabemos que essa::; crianças são as que se 
salvaram do grande extermínio pfovocado 
pela niiséria, pela fome, pela gestação indese~ 
jada e por todo um conjunto de fatores deter
minantes e_ decorrentes da crónica desassis
tência. 

O tratamento do deficiente psicomotor exf
ge uma gama de recursos humanos e mate
riais; uma equipe multi e interdisciplinar com 
elevados custos; uma efetiva alimentação; 
medicamentos, que o Governo deixou de 
produzir ou nunca produziu, passagens etc. 
Os que procuram as obras filantr6picas,_ em 
sua grande maioria, não são os descamisados, 
mas aqueles que já estão completamente nus 
por fora e por dentro. A criança e o adoles
cente excepcional são ricos em patologias, 
carecendo da atuação de um complexo de 
especialidades. Eles são o resultado de longos 
anos de desassistênCiã, de desgovernos, de 
insensibilidades e de_ ~edidas preVentivas e 
curativa~ meramente demagógiéas. Chega de 
tanta denúncia, poinodds-cgnhecem sobeja
mente o caos da educação e da -saúde. A 
denúncia vazia e até crini.inosa objetiva: ape
nas transferir a atenção do povo das verda
deiras causas esquecidas, camufladas e fanta
siadas. 

Fala-se muito. Promete-se muito. Órgãos 
são criados. Códigos e leis trocados. Siglas 
e mais siglas. Seminários, projetas, planeja
mentos. congressos, reuniões extraordiná
rias. Lembramos que, em 1979, Norm.an Ac
ton, consultor da ONU e Unicef, aqui esteve 
proferindo conferência na LBA, onde citou 
a estatística alarmante de 450 milhões de defi
cientes no mundo, e apenas 100 milhões rece
biam algum tipo de assistência, aduzindo que 
a maior parte locava na América Latina. Na 
mesma o_casião, a ProP_Sarah_Couto Cesar, 
d.iretora do Cenesp, órgão especializado __ do 
:MEC para o assunto, acrescentava que, no 
Brasil, tínhamos 10 milhões de deficientes, 
e apenas 100 mil recebiam, direta ou ind.ireta
mente, atendimento. Quanto temos hoje? 
Quem sabe'? . 

Nos países desenvolvidos faz-se a "estimu
lação precoce" nas crianças de zero a três 
anos, adiantando as etapas neurológicas. Nos 
subdesenvolvidos, como o nosso, ocorre a 
estimulação essencial na certeza de que a 
criança já nasce com atraso psicomotor, con
siderando que, ao conseguir sobreviver à mi
séria e à fome, recebe como herança as diver
sas seqüelas. 

A criança excepcional está sendo penali
zada duas vezes: uma pela ausência de atua
ção preventiva, pois lhe negamos o atendi
mento de suas necessidades básicas prioritá
rias, ainda que em nível primário; outra pela 
falta de recursos para o seu tratamento. 

Fere a consciência silenciarmos frente ao 
extermínio de milhões de seres que nasceram 
e estão nascendo com lesões físicas e mentais 
por não teren:a o dire'ito de ocupar o espaço 
na sociedade. 



1338 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Abril de 1991 

Estamos destruindo o pouco que resta das 
instituições filantrópicas e escorraçando 
aqueles que prestam um efetivo serviço à Na
ção, nada recebendo dos cofres públicos e 
não integrando quaisquer dos escalões cobi
çados. 

Que não tarde a reflexão, pois o cenário 
é dantesco.----

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Passa-se agora ã apreciação do Requeri
mento n~ 93, de 1991, lido no Expediente, 
de autoria do nobre Senador Albano Franco, 
solicitando autorização do Senado para au
sentar-se dos trabalhos da Casa no período 
de 5 a 18 do corrente .. 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro 
o parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é _o seguinte o Requerimento n~ 
93, de 1991: 

Sr. Presidente: 
· Solicito, nos termos do artigo 55, item 

III da Constituição Federal, autorização 
para ausentar-me dos trabalhos da Casa, 
no perfodo de 5 a 18 do corrente mês, 
para breve viagem ao exterior, onde irei 
participar, a convite do Ministério das 
Relações EXteriOres e da Embaixada do 
Brasil em Bonn, do "SemíD.ãrío Brasil/ 
Alemanha de Cooperação Empresa
rial". 

Esclareço, ainda, que proférírei-pales
tra naquele evento, ·.sobre "O papel e 
os. setores de destaque das pequenas e 
médias empresas na economia brasileira. 
Possibilidades de cooperação com em
presas alemães". 

Visitarei, também, na ocasião a Feira 
Industrial de Han-nover, 

Brasilia-DF, 2 de abril de 1991.- Se
nador Albano Franco. 

Este requerimento, Sr. Presidente, é do 
nobre Senador Albano Fra.nco. Tratando-se 
naturalmente de matéria de relevante inte
resse para o parlamento brasileiro, opinamos 
favoravelmente ao deferimentb da solicita
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
-O parecer do nobre Senador Jonas Pinhei~ 
ro é favorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica conCedida a licença soliCitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo Aragão. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antô

nio Mariz. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. 
Pronunica o seguinte discurso.)_ -Sr. Presi-

de:rite, Srs. Senadores, venho à tribuna para 
registrar um episódio a mais na série de ações 
discriminatórias praticadas pelo atual Gover
no contra a região Nordeste. A imprensa na~ 
cional, ontem, especialmente a Folha de S. 
Pªlllº,_registra o périplo realizado pelo Sr. 
Ministro da AgricultUra, Antônio Cabrera, 
a vários estados, na missão suposta de obter 
apoio à sua política agrfcola e à _sua perma
nência no cargo público. 

Não me proponho a sublinhar o aspecto 
subalterno da viagem- o apego do Sr. Minis~ 
tro ao cargo ....:... rilaS quero referir-me, espe
cialmente, à medida tomada por S. Ex~ ao 
visitar o Sudeste, quando, sobrevoando as 
áreas afetadas pela seca que ora atinge a re
gião, anuncioU: estar liberando uma linha es
pecial de crédito de 70 bilhões para atender 
à emergência. 

O ató, em si, Sr. Presidente, é, por todos 
os títulos, louváveL Ninguém melhor do que 

·os que representam p _Nordest_e para com
preender os graves efeitos decon:entes da es~ 
tiagem, no plano económ-ico assim como no 
plano sociaL ·sob esse 3$-peCto, nada haveria 
a objetar. -

Ocorre que; nessa linha de cont(l.tos como 
os Govetnàdores, esteve também o Sr. Minis
tro na Paraíba- portanto, no Nordeste
onde se limitou à assinatura de uma carta 
de intenções com o objetivo de estimular a 
pesquisa do algodão. 

Ora, Sr. Presidente, na mesma data, o Jor
nal do Brasil publicava os resultados de estu
dos procedidos pelo ETENER E::>critório 
Técnico do Nordeste, vinculado ao BNB, em 
que se registra um número espantoso e mes
mo pouco verossímil o que a renda per capita 
do trabalhador rural nordestino seria hoje 
de 50 dólares. 

Espero que ~~ses-dados estejam íncOrretos, 
porqu-e- isiíO denunciaria !ai _estado_ c_le_ penú
ria, de indigência, que colocaria a população 
rural dos estados desta região brasileira numa 
posição lilfefior a dos povos mais atrasados 
do globo. 

O Banco Mundial, em relatório recente, 
enumerava os países e as respectivas rendas 
per capitas, e a menor delas estaria em Mo
çambique, com uma rneda por pessoa de 100 
dólares anuais, seguido de outras nações afri-
canas. -

O próprio Nordeste brasileiro, segundo es
tatísticas_ correntes, teria uma rendá per capi
ta de 1.140 dólares, nada digna de alguém 
ufanar-se pois representa ~pen-a.<: ·a metade 
ou menos da metade da renda per capita bra
sileira. 

A região viveu uma das mais severas, mais 
duras, mais cruéis secas no ano que passou. 
Ainda agora, em janeiro deste ano, mais exa
tainente no dia 23 de jaileiro deste ano, o_ 
Correio Brazi"liense, joi:nal, como sabem, edi
tado na capital da República, publicava uma 
página inteira, que tinha por manchete este 
título: 

"SECA MATA AGRICULTURA 
E O GADO NA PARAÍBA"" 

Os subtítulos, estão assim compostos: 

"Água que resta é contaminada" 

"Destilarias estão paradas" 

"Camponeses saqueiam as feiras" 

"Governo_ eStadual n3.o ajuda" 

"Fetag rejeita as demissões" 

"Fome aumenta o êxodo rural" 

"Caml_)ina Grande usa carro-pipa" 

Isso, no final de janeiro deste ano. 
Pois bem Srs. Senadores, nenhuma provi

dência foi tOmada pelo Governo Federal, a 
menos que se considere digno de nota o fato 
de terem sido distribuídas as chamadas cestas 
básica, cestas de alimento::> ... 

O Sr. G8.ribaldi Alves Filho - Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Já permitirei 
... com um aspecto, ainda negativo, de que 
essas cestas se compunham de itens de natu
reza meramente calórica. Tratava-se apenas 
de assegurar o mínimo de calorias para que 
não tombassem famintos os trabalhadores ru
rais do Nordeste: arroz, fubá, farinha de trigo 
e farinha de mandioca. Nenhuma preocupa
ção de natureza nutricional, nenhuma preo
cupação com a infância nordestina. Nada! 
Nenhum alimento rico em protefnas. Essa 
foi" a ação do GoVernO da RepUblica. Sur· 
preende-me, por isso, que a seca no Sul possa 
determinar, com elogiável urgência, a libera
ção de uma linha de crédito de Cr$ 70 bilhões. 

Ouço o nobre Senador Garibaldi Alves Fi
lho. 

O Sr. Garibaldi AIYes Filho- Senador An
tónio Mariz, na qualidade de representante 
da região nordestina, só podemos estranhar 
o comportamento do Governo Federal_com 
relação ao problema da seca. Se agora o mi
nistro assegura a liberação de 70 bilhões de 
cruzeiros para a seca eril S"á.nta Catarina, é 
louvável, mas, por outro lado, levando-se em 
conta as dificuldades de nossa região, foram 
prometidos Cr$ 10 bilhões, que ainda não 
chegaram ao Nordeste. Da Ultima vez em 
que o Ministro da Agricultura esteve no Rio 
Gra:nâe do Norte, procederam a uma distri
bUição de sementes totalmente equivocada, 
porque levaram para lá o chamado feijão ca
rioquinha, que. realmente, tem pouca aceita
ção-na nossa região. Então, Senador Antônio 
Mariz, só podemos estranhar o comporta
mento do Governo Federal, com as decisões 
adotadas para a nossa região. Estou me pre
parando para fazer um pronunciamento em 
torno do problema do crédito rural, o que 
farei brevemente, porque não quero tomar 
o tempo destinado fio discurso de V. Ex•, 
que aborda com tanta seriedade e profun
didade o problema económico e social do nos
so Nordeste. 
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O SR. ANTÓNIO MARIZ - Agradeço a 
V. Ex•, nobre Senador Garibaldi"Alvcs Filho, 
que traz inestimáveis e preciosos subsídios 
ao pronunciamento que aqui faço, neste ins· 
tante. 

O problema nordestino deve ser visto nu
ma perspectiva nacional. Interessa ao País 
restabelecer índices de crescimentos regio
nais que permitam acreditar na integração 
das unidades federadas que ati se situam no 
mesmo plano de trabalho, no mesmo plano 
de prosperidade que o País ambiciona. 

No entanto, os números relativos_ao Nor
deste são de tal ordem que devem suscitar 
nas regiões mais ricas, nos grandes centros 
do Sul, do Sudeste, um nív~l de preocupação 
capaz de gerar as press6es necessárias sobre 
as autoridades federais, no sentido de que 
se adotem políticas e programas capazes de 
resgatar a região da pobreza. 

A última PNAD, que é a Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domitnios, do IBGE, 
indica alguns números bastante elo_qüentes, 
estabelecendo um paralelo entre a Região 
Nordeste e Sudeste: 

''Pessoas ocupadas que ganham até 1 salá
rio mínimo: No Nordeste são 51,8% e no 
Sudeste 21,8% 

Pessoas que ganham entre 10 e 20 salários 
mínimos: no Nordeste são 1.2% e no Sudeste 
4,2%-

DisüibuiÇão da renda 10% maíS pobre: 
0,6% no Nordeste e _0_,7%_ n-o Sudeste: •· 

A questão da distribuição de renda é onde 
mais nos aproximamos, tàl é a disparidade 
social, tal _é a diferenciaÇ-ão social, tal é o 
contraste social no Brasil. Dos 107é mais ri
cos, 43,2% da população do Nordeste e 
37,6% do Sul; e dos 1~ mais ricos: 20,4% 
no Nordeste e 16,7% n__o_Sudeste, referin
do-me à distribuição da renda. 

"População urbana: 57% __ da população é 
urbana no Nordeste e 85% no Sul. 

População rural: 42,7% no Nordeste e 
14,1% no Sudeste. ~ -· 

Taxa de analfabetismo: 39,3% o.o Nordeste 
e 11,9% no Sudeste. 

Pessoas sem instrução e com_ menos de um 
ano de estudo: no Nordeste 35% e 12% no 
Sudeste. 

Pessoas com mais de oito anos de instru
ção: 15% no Nordeste e 20:% nõ "Sudeste, .. 

Famílias de sete pessoas -ou mais: 10,7% 
no Nordeste e_6,6% no Sudeste .• -.... __ . 

Domicílios com iluminação elétrica: 68,7% 
no Nordeste _e 95,2% no Sudeste_ . 

Domicílios com filtros: 51_,8% no Nordeste 
e 78,5% no Sudeste." __ _ . 

Domicílios com fogão: _81% _no Nord~ste 
e 99,1% no Sudeste. 

Domicílios com rádio: 68,8% no Nordeste 
e 90,2% no Sudeste; __ 

Domicflios com televisão: 46,5% nci Nor
deste_e_ 85,0% no Sudeste. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite~me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. ANTÓNIO MARIZ - Com prazer, 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ traz da
dos esta!recedores sobre a situação no Nor
deste, aliás sempre são enfatizados por rela
tórios de entidades internacionais, como é 
o caso do Banco Mundi.al, que, há pouco, 
mostrava que, no contexto da América Lati
na, o Brasil é o pa(s onde o índice da concen-

, tração de renda mais aumentou, nos últimos 
tempos, e, dentro dele, exatamente o Nor· 
deste foi a região em que mais cresceu a con
centração de renda. Sabe V. Ex•, nobre Sena
dor Antonio Mariz, que apesar disso, lamen
tavelmente, até hoje, pouco se tem feito no 
sentido de corrigir essa injusta situação que 
se _criou_ no Brasil. 

Lembro-me bem de que foi essa a preocu
pação maior que levou o ex-Presidente Jusce· 
lino Kubitschek a fomentar a criação da Sude
ne, que~ entretanto, apesar dos grandes bene
fícios trazidos à região, nos levou, infeliz
mente, a poHticas que contribuíram para con
centrar ainda mais a renda, e, inclusive, con
centrar a- propriedade fundiária, que é um 
dos nossos maiores desafiás. Adi!ffiais já no 
âmbito do Congresso Nacional, o Senador 
Vifgílfo -TãVOfa; "de saudoSa memOria;· hul
çou, aqui, a idéia de uma Comissão Especial, 
que foi organízada e que concluiu por um 
documento importantíssimo, que, entretan
to, virou letra m_orta, ao longo do tempo, 
porque os Goveril.ós não puseram em execu~ 
ção as providências ali recomendadas. Mais 
adiante-. pOYsua Vez·, o-·se-naaor JOSé Lins, 
que fóíSuperin.ten-dente da Sudene e Diretor
Geral do DNOCS. e,-inclusive, o criador dO 
chamado Projeto Sertanejo, que pretendia 
estabelecer modos e meios de resolver, de 
maneira barata, o problema da irrigação", 
também consegUiu Instituir nó Senado uma -
Comissão de Inquérito destinada a investígar 
o aumento da pobreza absoluta no Nordeste. 
Suas conclusões foram também enviadas ao 
Poder Executívo, e nada de positivo foi feito. 
Ainda agora, quando temos, mais uma vez, 
na Presidência da República, um nordestino, 
é de pasmar, nobre Senador Antonio Mariz, 
que, no plano estrutural, nada, até agora,_ 
tenha sido iniciado, a não ser, como sabe 
V. Ex•, o estudo, por recomendação presi
dencial, do nobre Secretário de Ciência e· 
Tecnologü, José Goldemberg, que chegou 
a uma lamentável e triste conclusão: a de 
que para resolver o problema do semi-árido, 
como não há dinheiro para a irrigação, o que 
se recomendaria seria a migração das popula· 
ções urbanas e rurais daquela zona para a 
zona da mata e para aquelas outras onde ha· 
veria Um ilfaíor índice pluviométrico; o gue
é de estarrecer e rePresenta um total descO- · 
nhecimento do Nordeste da sua cultura e dos 
seus costumes. E, por fim, traz V. Ex~ uma 
Oenúncia gravíssima. Embora elogiando a 
conduta do Sr. Ministro da Agricultura em 
relaçãq ao Sudeste, ao liberar verba da ordem 
de 70 bilhões, para atender ao custeio de pro
vidências de caráter emergencial, diante da 
estia_gein que-se abate sobre aquela região 
do País, V. Ex~ lembra, com muita oportu
nidade, que no caso do semi·árido do Nor
deste, depois de uma seca verde, que se pro-

longou por todo o ano passado, cu)os efê"itos 
até hoje são os mais danosos para a nossa 
região, a ponto de desorganizar totalmente 
a sua economia, nenhum centavo foi carreado 
do Tesouro Federal para socorrer, embora 
emergencialmente, as populações flageladas. 
A única notícia que temos de positivo, é uma 
distribuição de cestas de atimentação, que 
representa apenas um ato de carídade que 
melhor poderia ser efetuada através da Le
gião Brasileira de Assistência, mas que, inclu
sive, justificou uma viagem do Senhor Presi
dente da República, amanhã pela manhã, a 
Juazeiro. 

O SR. ANTÔNIO MARIZ- Muito obriga· . -
do, Senador Humberto Lucena. 

V. Ex~ acrescenta dados a esta denúncia 
que faço à Nação, no Senado da República. 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, cria_; 
da pelo Governo no ano pass-ado, a cujo rela
tório V. Ex• s_e_ reporta. de fato encarna- a 
velha, a antiga expressão latina que traduzo, 
segundo a qual a montanha teria parido um 
rato. Pois, para uma missão extraordinária 
resultou um pobre documento que em nada 
inova e se limita a fazer um resumo, uma 
sinopse dos programas, anteriormente adota
dos pela Sudene e pelo Dnocs. A grande ver
dade é que as questões nordestinas estão 
diagnostiça.da.s justamente através desses . .or
ganism9s federais, das universidades, de_jns
tituições como as que acabei de citar e aqui 
acrescento o Banco do Nordeste, que :têm 
os levantamentos necessários, não só dos pro
blemas, mas o esboço d_as soluções._ O que 
falta é a decisão do Gove_rno em enfrentar 
o problema e estabe-lecer o Nordeste como 
prioridade entre os grandes desafios nacio
nais. 

O Sr. Beni V eras - Pennite·me V, -EX" 
um aparte? 

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Pois não. Ou
ço, com muito prazer, o aparte de V. Ex~. 
nobre Senador Beni V eras. 

O Sr. Beni Veras- Nobre Senador, para 
ilustrar discurso que V. Ex· faz no presente 
momento, eu diria que, no Estado do Ceará, 
no ano passado, foram mantidas 150 mH pes
soas trabalhando por coma do Governo do 
Estado, representando um esforço de oito 
bilhões de cruzeiros para um Estado pobre 
como o Ceará. O Senhor PreSidente da Repú
blica disse que se negava a atitudes assisten
ciais â população sofrida da região e que pre
feria meios de ação de combate defiilltivo 
â seca. Essas ações definitivas em relação â 
seca não foram iniciadas pelo Governo Fede
ral, que se valeu desse pretexto para nada 
fazer em apoio às populações do Estado do 
Ceará e do restante do Nordeste. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ - Muito obri
gado a V. Ex\ nobre_Senador Beni V eras. 

Posso trazer a tV. Ex• o testemunho dessa 
ação do Governo do Ceará, pois chegaram 
até nós, na Paraíba, os ecos dessa grande 
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iniciativa estadual. De fato, o Governo recu
sou-se terminantemente, a assegurar traba
lho, sob a falsa alegação de que seriam ações·
sem retorno. o que é um equívoco. Desde 
que o Governo aja com seriedade, evidente
mente que a mobilização de cent_enas de mi
lhares de trabalhadores não pode ser uma 
ação inócua, uma ação improdutiva. De fato, 
o Governo do Ceará arcou com o ônus de 
manter essa assistência de trabalho com seus 
próprios r~cursos. 

O Sr. Divaldo Suruagy --Permite-me V.
Ex~ um aparte? 

O SR. ANTÔNIO MARIZ- Pois-nâo, no
,bre Senador DiValdo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy - V. EX', que 
é uma das vozes mais autorizadas do Nor
deste no Congresso Nací0ri8.1, Deputado Fe
deral em várias legislaturas, sempre um de
fensor intransigente dos interesses maiores 
da região, conhece, em profundidade, as dis· 
torções e os problemas que _os nordestinos 
enfrentam. Ouvimos' u:rh aparte qu,e revela 
as contradições desse ÜQvemo, muíto bem 
colocadas- pelo nobre Senador Beni V eras e 
ressaltadas pelo discurso d-e V. EX', quando 
afirma-que o Governo, tentando fugir de me
didas para atender milhares e milhares de 
flagelados, anunciava que proporia soluções 
definitiVas para o Nordeste. Após um ano 
de Governo, quando o grande termómetro, 
o grande conselheiro, o grande orientador 
das decisões do atual Presidente da Repú· 
blica, que se -chama pesquisa de opinião p-U
blica, e atestam o seu fracasso, ·af o Governo 
vai buscar uma solução demagógica, que é 
distribuir cestas de alimentos na cidade de 
Juazeiro, acompanhado do Frei Dam-ião, que 
está com 94 anos de idade. Sua Excelência 
precisa ser abençoado pelo Frei Damião, tal 
o volume de desgaste que o Presidente da 
República está vivendo no _Nordeste, por es
sas medidas que foram denunciadas por V. 
Er e pelos senadores que o apartearam neste 
importante discurso. Amanhã, o Presidente 
da República vai à cidade de Juarezeíro reve
renciar a memória do Padre Cícero, para bus· 
car a popularidade do Frei Damião. A me
dida definidora que Sua Excelência poderia 
oferecer ao Nordeste que é V. Ex· colocou 
com esses números --:- o maior bolsão de po
breza de todo o o Hemisfério Ocidental. Um 
terço da população brasileira reside naC:tuela 
regiâo. Mas, ao mesmo tempo, o Nordeste 
é 0- maior potencial turístico ainda não explo
rado, devidamente, do mundo ocidental. As_ 
cidades do Recife e de Fortaleza estão mais 
próximas de Nova Iorque do ci_ue o HavaL 
O Havaí está a 9 horas de vôo de. Nova Ior
que, e Recife e Fortaleza estão a __ 7 horas. 
Esses. dados foram levantados pela Editora 
Abril. Enquanto vão_ 4 milhões de turistas 
americanos para o Havaí- se fizermos uma 
base de mil dólares por cada turista significa 
um investimento de 4 bilhões de dólar~ por 
ano- vão 2 milhões de turistas para o Cari
be, que está a 4 ou 5 horas de vôo do Nor
deste. E se nós fizermos o mesmo raciocínio 

de mil dólares por turista americano, significa 
um investimento de 2 biifiõeS de dólares na 
região. Não existe Uma átividade industrial, 
nem uma atívidade económica no Nordeste 
que tenha um giro de 1 bilhão de dólares. 
O Turismo poderia proporcionar isso ao Nor
deste, porque toda a infra-estrutura já está 
montada. Temos três aeroportos iáternacio
nais capazes de receber os superjatos: os de 
Fortaleza, de Recife e de Salvador. Temos 
uma rede hpteleira das mais promissoras do 
Brasil; enquanto isso, o Goverrió náo toma 
uma posição pata consolidar o pólo turístico 
do Nordeste._ Aí, sim, seria uma medida de 
caráter definidora, porque nós sabemos que 
o turismo é um grande fator de geração de 
empregos, no setor terciário em que atua. 
Mas, enquanto iss_o, o presidente vai distri
buir cestas de alimentos na cidade de J uare
zeiro ao lado do Frei Damião, buscando, mais 
uma vez, um efeito promocional para caus·ar 
impacto à Opinião pública, porque essa mes
ma cesta de alimentos que Sua Excelência 
se recusou a dar aos flagelados do Ceará e 
da Paraíba, agora, como o seu índice de popu
laridade se encontra o mais negativos possí
vel, tenta ele compensar com gestos dessa 
natureza. Evidentemente que levar alimentos 
para as pessoas carentes do Ceará é uma me
dida de grande conteúdo humano, mas não 
é uma medida definidora de Governo. Con
gratulo-me com V. Ex• pelo magnífico pro
nuncimento que traz a debate nesta Casa, 
mais uma vez ressaltando as distorções exis
tentes entre o Nordeste e as demais regiões 

-desenvolvidas do Brasil. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ~- Muito obri~ 
gado a V. Ex~. Senador Divaldo Suruagy. 

V. Ex~ assinala o aspecto negativo das pOlí
ticas- de governo num ato simbólico, que é 
essa visíta_ do Presidente a Juazeiro para dis
tribuir cestas_ de alimentos. Isso significa um 
retorno ao final do lmpério brasileiro. Medi
das como essas foram tomadas por D. Pedro 
II, medidas registradas na história, decan
tadas nos livros didáticos. É o mesmo que 
yQlta_rrp_os a.·-1930. Foi assim também que _o 
Governo revolucionário abordou à questão 
da seca no Nordeste. Mas, desde então, uma 
ViSão nova se instalou: organismos da mais 
ãna· competência técnica como a Sudene, o 
Banco do Nordeste do Brasil, o DNOCS fíi:e~ 
ramO diagnóstico dos problemas nordestinos 
e propuseram soluções; soluções que restam 
engavetAdas nos ministérios, nos palácios do 
Governo Federal, sem que dali sejam retira
dos e transfoJ:mados em atas de governo. 

O Nordeste vive a crise permanente da 
omissão~ --do abandono, da discriminação do 
Governo Central. Quándo vemos o Ministro 
destinar 7"0 6ilhõ'e5 a uma eniergência no Su
deste, le_rnbramo-nos de que o crédito agrí
cola- não apenas o emergencià!, mas tOdo 
o crédito agrfcola- está pralieát'nente extin
to no Nordeste, sob o pretexto de que não 
se devem conceder subsídios; sob o pretexto 
de que a agricultura não deve receber incen
tiv-os. Isso seria peça de uma montagem "mo-

demista" da economia brasileira, que conde
nou o Nordeste à inércia económica, ao des
povoamento do campo, ao êxodo para as 
grandes cidades, para as grandes metrópoles 
brasileiras. -

Não se diga que a questão é do latifúndio, 
que a questão é da proteção, é,..do estímulo 
à grande propriedade, porque, no Nordeste 
- aí estão as estatísticas - há 1 milhão e 
700 mil propriedades com menos de 10 hecta
res. É uma população que se mede em mi
lhOes de pequenos agriCultOres que estão ·ab
solutamente à míngua de crédito, absoluta
mente à margem de qualquer política de go
verno. 

Enquanto isso ocorre, enquanto o Brasil 
se ajoelha diante das grandes potências eco
nômicas do mundo, numa atitude servil, nu
ma atitude de aliciamento inútil da sua boa 
vontade, w:mOs as grandes nações manterem 
seus subsídios à agiicultura. Estados Un_idos, 
Europa e Japão têm ainda hoje nos seus orça
mentos a destinação dos 170 bilhões de dóla
res de subsídio à agricultura. É verdade que 
os Estados Unidos, na Rodada Uruguai_ do 
Gatt pleitearam a queda desses subsídios, 
mas encontrou a resistência obstinada do Ja
pão e da Europa. A Reunião do Gatt, na 
Rodada Uruguai, em Bruxelas, foi assediada 
p·or milhares de agricultores enfurecidos que 
para ali se dirig_iram para lavar o seu protesto 
contra as_ pr~sõe~ americanas, que rião- de
correm de uma visão política, "fias da esCassez 
dos seus recursos públicos, do déficit ameri
cano. Não fora o déficit americano, não fora 
a queda e o declínio económico 4o império 
americano certamente eles não estariam no 
Gatf _e em ·outroS for6s -ilitefnacionais a pleí
tear o desaparecimento dos subsídios. 

A Europa subsidia a sua agricultura hoje 
com 75 bilhões de dólares; o Japão com 32 
bilhões de dólares; os Estados Unidos, ainda, 
com 63 bilhões de dólares. No entanto·, o 
Governo no Brasil - e faça-se justiça, não 
apenas neSte governo, nias pelo menos desde 
1986 -simplesmente cortou todo e qualquer 
crédito subsidiado ao Nordeste e à agricultura 
brasileira. 

O SI-. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex~ U:m aparte? 

-O SR. ANTÓNIO MARIZ - Concedo o 
aparte ao nobre Senador. 

O Sr. Jutahy MMalhães- Senador Antó
nio Mariz, V. Ex~ está fazendo um pronuncia
mento mostrando, cOm d3.dós, a real situação 
do que veio Ocorrendo, através dos anos, no 
nosso Nordeste. V. Er recebeu o:. apartes 
do Senador Gªribaldi Alves Filho, do Rio 
Grande do Norte; do SenadÕr Beni V eras, 
do Ceará; do Senador Divaldo Suruagy, de 
A lagoas; do Senador Humberto Lucena, da 
Paraíba. como V. Ex• Então veja V. Ex' que 
o tom dos apartes é o mesmo. Para os gover
nos continuamos fazendo parte de discursos 
político~ de candidatos, mas quando chega 
a hora da realidade o Nordeste não é tratado 
de maneira diferenciada, como são feitas as 
-promessas de campanha. Tivemos a ·~sorte" 
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- entre aspas, não deveria ser entre aspas, 
ma_s é entre aspas - de termos dois gover
nantes do Nordeste. Deveríamos ter tido um 
desenvolvimento extraordinário na região, 
graças a esse fator de termos na Presidéncia 
da República dois representantes da nossa 
região. No entanto, não tivemos isso. Os nú~ 
meros continuam mostrando que a distribui
ção de rendas continua ingrata pai"ã-o Nor
deste_, Então vejã V. Ex• que com os números 
V. Ex• vai apontando esses fatos. V. Ex~ está 
falando do problema do crédito subsidiado. 
Queto registrar que hoje li, de passagem, 
uma notícia da qual não me recordo os núme
ros exatos, mas que mostra como está sendo 
tratada a agricultura neste País. Na última 
safra do Governo Safney foram despendidos, 
parece-me que 9 bilhões de cruzeiros. E agora 
na atual safra, na primeira safra do Governo 
Collor, dois bilhões e meio. Então, veja V. 
Ex• que isso demonstra uma diferença muito 
grande, e o resultado está aí na diferença 
tambétp. da produça:o nacional. Esses fatos 
fazem com que, a cada ano que passa, nós, 
do Nordeste, temos que vir à tribuna recla· 
mar. Não pedimos socorro. Na minha região, 
na Bahia, na região cacaU.eira, o ·que quere
mos é uma política voltada para aquela área. 
Normalmente, a.exportação do cacau dava 
de recursos ao País 1 bilhão de dólares por 
ano. Hoje, porém, está inteiramente abando
nada, sem nenhuma participação do Gover
no, que retirou os _recursos da Ceplac, colo· 
cou-os no Caixa Unico e não remete nada 
para lá. Mas V. Ex" está fazendo um pronun
ciamento, como já disse, com ·dados que que
ro ver se alguém é capaz de refutar, porque 
esses_ números não podem ser desmentidos. 
E se olharmos o Nordeste pela questão de 
renda per capita, de produção agrícola, de 
produção industrial, sempre veremos que es
tamos em desvantagem. Meus parabéns a V. 
E~ e espero que o seu pronuncíamento tenha 
a merecida repercussão. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Muito obriga· 
do, Senador Jutahy Magalhães. 

O testemunho de V. Ex~ é, para mim, lison
jeiro, na medida em que confirma a tese que 
tento aqui defender de que a questão é da 
fixação de polfticas para o Nordeste. Não se 
trata de estabelecer privilégios, mas de inte
grar a região ao País, na medida em que esse 
imenso exército de reserva de mão-de-obra 
tem reflexos no País inteirO. 

. Estou c.ert<? de que não tere~os uma polí
tica salanal JUSta, não teremos a elevação 
real dos salários neste País, enquanto houver 
30 milhões de nordestinos de reserva para 
mover as engrenagens da indústria do Sul 
e do Sudeste deste_ País. 

A questão do Nordeste _é, acima de tudo, 
brasileira. V. Ex• se refere ao problema do 
cacau e a cada uma das culturas tradicionais 
ou não do Nordeste e poderiam ser agregados 
números igualmente expressivos da sua deca· 
dência. Nestes dados que aqui trouxe está 
dito, embora salientado o crescimento da soja 
na Bahia, em regiões de Pernambuco e Piauí, 

o quanto decresceu nos últimos 15 anos a 
agricultura nordestina: o algodão caiu 58,8.%; 
o feijão, 12,6%; a mandioca, 6,6%; o milho, 
3,6%. 

O Sr~ Beni Veras - V. Ex' me permite 
mais um aparte? 

O SR. ANTÔNlO MARfZ- Pois não, Se
nador Beni V eras. 

O Sr. Beni V eras - Amanhã, estará em 
Juazeiro.o Presidente da República. Lá, pro
vavelmente, vai dizer que, através das cestas 
básicas que serão distribuídas, está resolven
do o problema da fome no Nordeste e ajudan
do os nordestinos a saírem das dificuldades 
em que se encontram no presente momento. 
Vale lembrar, para o caso, a atitude do Go
verno Federal em relação a um dos progra
mas de alimentação existentes no Nordeste 
-o Programa do Leite. Criou-se o Finsocial, 
sob a alega_ção de que era necessário tal recur
so para atender as crianças do País. Estabele
ceu-se, então para o Nordeste, o programa 
de di~tríbuição de um litro de leite por dia. 
No Estado do Ceará, eram atingidos por tal 
programa 187 mil crianças. COmo esse pro
grama apresentasse certas deficiências, o Go
verno Federal aproveitou-se desse pretexto 
e cortou o programa inopinadamente em toda 
a região. Isso significou a condenação à suba
limentação; à falta de alimentos, milhares de 
crianças nordestinas. Apesar disso, os recur
sos do Finsocial continuaram a chegar ao Go· 
vemo Federal. Ora, se amanhã ele vai dizer 
- dando cesta de amido ao povo nordestino 
-que o Nordeste é a sua prioridade, talvez 
seja o caso de dizermos como os judeus -
já é hora de o Governo Federal escolher outra 
prioridade, porque nós, nordestinos, estamoS 
exaustos dessa prioridade que nos é atribuí
da. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Muito obriga
do, Senador Beni Veras. v: Ex' se refere 
ao Programa do Leite. De fato, é um dos 
mais cruéis atos de administração produzidos 
pelo atual Governo. Não cumPria extingUir 
o programa, mas corrigir as sua:s distorçõés, 
as suas deformações, visto que, evidentemen
te, era essencial nas regiões mais carentes 
do País. Mas poderiam, em certa medida, 
ao menos no que diz respeito M criançás, 
complementar essa ração insuficiente, essa 
ração pobre, que não faz juz sequer à que 
é dada aos animaíS de raça das fazendas. A 
ração que está sendo distribufda ao povo nor
destino! essa cesta básica, não tem o teor 
nutritivo da aliffientação qu-e é dada ao pró
prio gado, ao criatório, pelos fazendeiros ri
cos. Trata-se o povo com critérios mais duros, 
mais ofensivos, mais inaceitáveis do que se 
possa imaginar. Não é admissível tratar pes
soas nos terVIOS errt que o Governo faz, en
quanto se â.bandonam as culturas tradiciO
nais, mesmo que se estimulem algumas cultu~ 
ras novas incapazes de substituir a ocupaç-do 
da mão-_de-Obra e ffiesmo os índices da produ
ção regional, enquanto se faz isso, outras na
ções ricas, nações do Primeiro Mundo e que 
o Gove-rp.o prefende copiar, nações que o 

Governo corteja, que são absolutamente in
sensíveis aos seus apelos, haja vista a atitude 
assumida pelo governo americano, no BID, 
ainda nesta tarde denunciada pelo Senador 
Esperidião Amin, nações ricas como o Japão 
defendem com unhas·e dentes as suas. culturas 
tradicionais~ Está _aí_ o episódio recente da 
terra de alfuleD.tõS nã Cidade de Chiba, nas 
vizinhanças de Tóquio, em que um incidente 
diplomático armou-se entre os governos ja
ponês e americano, porque o governo ameri
cano insistia em expor, nessa feira de alimen
tos, amostras de arroz, para demonstrar que 
o produto americano era de melhor qualidade 
e de menor preço. O governo japonês exigia 
a retirada dess~s ~II).OStras, po~q!le considera 
o cultivo do arroz como um dadO da própria 
cultura do povo japonés em sentido amplo. 
No Japão, importar arroz é crime, punido 
com prisão e multa e que pode alcançar o 
valor de 3 milhões de ienes, ou 22 mil dólares, 
pena que se aplica a quem comprar arroz 
no exterior. É no entanto, uma cultura subsi· 
diada, urilci cultura onerosa. B8.sta e~e inci
dente diplomátiCo par-a -se cõritpreender bem 
a situaçãO. E por que o Japão, naçáó dó Pi"i
meiro Mundo, que alcançou elevados níve'is 
d~ t_e_çnologia, assim procede? PorqUe; certa
mente, os seus governos têm a compreensão 
do problema social. Desativar a cultura do 
arroz seria desempregar milhões de cidadãos 
japoneses. Essa preocupação não ocorre na 
mente_ da tecnocracia brasileira. As soluçõ_es 
propostas não batem com a re_alidade. 

Os- programas um deles mirabolante que 
se anunciam· são mera fachada, têm efeito 
puramente• pirotécnico, não se destinam à 
execução. Assim é, por exemplo, o Programa 
de Irrigação do Nordeste. Programa nêces
sário e importante, mas insuficiente. porque, 
evidentemente 1 uma política séria no Nor
deste não poderia centrar-se unicamente na 
irrigação. Supõe-se que seis milhões de hecta
res possam sú irrigados. A que custo? E ain
da que realizáveis, que representar em área 
de um milhão de quilômetros quadrados re
gionais - -seis milhões de hectares são um 
pouco mais do que o território da Paraíba 
para o trabalho, para o emprego socialmen
te? Uma multiplicação fantástiCa da produ
ção, mas afinal o que quer, qual é o objetivo 
deste País? É apenas construir o PIB -Pro
duto l1;1terno Bruto, é apenas ter números 
expressivos ria área econ"ômica, mantendo o 
povo na servidão da pobreza, na escravidão 
da fome, na marginalidade, na exclusão de 
todas as conquistas do progresso? 

Srs. Senadores-, quiS assÍnaÜ1r esse ato de 
profunda injustiça do Governo âa RepUbliCa, 
que tem olhos para ver a angústia da popu
lação do Sudeste, mas faz ouvidos de merca
dor, surdo aos clamores que partem da região 
mais pobre e mais sofrida deste País. 

Creio que está em nossas mãos, como re
presentantes da Federação brasileira, Utili
zar, por todos os meios e modos, os instru
mentos postos constitucionalmente em nos
sas mãos, para participarmos da construção 
cie um País íntegro, de um País coerente, 
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de um Pals em que todos ppssam orgulhar-se 
da sua condição _de brasileiros. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. ANTÓNIO MARIZ EM SEU DlSCUR
SO: 

CABRERA V AI A GOVERNADORES E 
TENTA APOIO CONTRA 

ISOLAMENTO 

Bru~;~o Blecher 
Enviado Especial ao Centro-Oeste 

Disposto a romper seu isolamento em Bra
sí1ia, o Ministro da Agricultura Antônio Ca
brera, trinta, articula uma frente de governa
dores para defender o setor •rural. Em seiS 
dias, ele percorreu 15 cidades em cinco esta
dos - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Cabrera parece convencido de que a sobre
vivência em Brasi1ia depende de apoio poH
tico e pretende ampliar tamMm a bancada 
rural, no Congresso. l'Q Governo é movido 
a política", disse à Folha, no domingo passa
do, ao iniciar sua viagem pelo -centro~ocste. 

Apesar de garantir que seu conflito com 
a Ministra Zéliã -Cardoso de Metia (Econo
mia) já foi superado, o ministro não esConde 
a irritaÇão -com o tratamento que vem rece
bendo da área económica do Governo,_ o_nde 
é tachado de ''lobista". 

A marginalização do Ministério da Agri
cultura ficou ainda mais evidente na semana 
retrasada, quando Zélia suspendeu 05 regis
tros de exportações de café, provocando 
granel; confusão no mercado. Cabrera sequer 
foi con-sultado e s_o_ube da medida pelo Diário 
Oficial, minutos antes de embarcar para o 
Paraná. 

No sul do Pais, Cabrera sobrevôou as re
giões castigadas pela seca, anunciou a libera
ção de Cr$ 70 bilhõe:o em crédito cmergencial 
e tentou conquistar o apoio dos gov_ernadores 
Alceu Collares (RS) e Vilson :Kleinubing 
(SC). De Porto Alegre, o ministrou vóou a 
São Paulo no sábado, trazendo na bagagem 
25 quilos de reivindicações. No domingo à 
noite, retomou sua maratona, seguindo para 
Campo Grande (MS). 

Foi a etapa mais produtiva da viagem. Ca
brera trocou o terno por uma calça jeans, 
calçou botinas e partiu para uma exaustiva 
jornada, que começou na madrugada de se
gunda-feira em Itaquiraí, extremo-sul do Ma
to Grosso do Sul, e terminou terça-(dra à 
noite, na Chapada dos Pareeis, divisa do~ cer
rados com a floresta amazónica, no Mato 
Grosso. 

A recepção de Cabrera no aeroporto de 
Campo Grande (MS) foi digna de um chde 
de Estado. O Governador Pedro Pedrossian 
(PTB) reuniu um séquito de deputados fede· 
rais e secretários para receber a comitiva do 
ministro no aeroporto. Herd.eiro de uma dívi· 
da de mais de Cr$ 60 bilhõe~. Pedrossian ga
rantiu apoio integral à frent

1
e de governado

res. 

No Mato Grosso, a bordo de uma camiriho
nete_ D-20 do Incra, Cabrera pe-rcorreu, na 
segunda-feira, o "chapadão dos gaúchos'', in
terrompendo várias vezes a viagem para con
versar com produtores de soja. Um deles, 
Efol Marchett, reclamou ao ministro da falta 
de crédito rural. "Os _agricultores brasileiros 
precisam aprender a fazer política", aconse
lhou Cabrera. Marchett retrucou: "Não sou 
político, sou_ empresário"_ E daí? A Fiesp 
está .cheia de empresários que fazem políti
ca", disse Cabrera. 

À noite, enquanto des_cansava na fazenda 
Verde, em Rondonópolis, ele soube pela TV 
da queda de seu colega Ozires Silva. A partir 
daí, abandonou o tom moderado de seu dis
curso e subiu __ d_e_ vez no palanque. Aos agri
cultores de Nova Mutum, Diamantino e Lu· 
cas do Rio Verde (norte do MT), Cabrera 

OS" DOIS 

Pessoas ocupadas aue 
gahham ate 1 sa1ár1o m!nimo (~) 

disse que sem o apoio do setor continuará 
sendo voz isolada em Bnisílía-. -

Mesmo sem referir-se diretamente a Uli<;t., 
Cabrera deixou claro aos produtores que a 
centralização do poder no Ministério da Eco
nomia está sufocando a atuação das demais 
áreas do governo. 

Ó saldo da viagem, segundo o ministro~ 
foi positivo. A frente cõnta com o apoio dos 
governadores de Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. No Sul, Collares e Kleinubing 
são simpáticos à idéia. E ele espera a adesão 
de São Paulo e Minas. Na Câmara, Cabrera· 
garante contar com 190 deputados. Algumas 
lideranças_ rurais, pm ém, consideram o cálcu
lo do ministro exágerado e asseguram que 
o número de "ruralisias" em Brãsilia não pas
·sa de setenta. 

BRAS IS 

-51,8 

Pe~sõãS · áüê · oa~ç..a;a;, ·_e~t;e · · · -· · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
10 e 20 salár1os m~n1mos (%) · T,2 4,2 

Re;;d-1mê~tõ :~ééri~-. ~~5~ i .. ~ ....... --- ...... ~ NCi$:-3õ4 · · iJCi$ · 753 
;, i~ tr i b~ i C'i~ · d~ · r~~dã · < %> · · · · · · · - · · · · · - · · .--. · · · · · · ·-·-· · · · · · ~----
1o-x::m~·rs _pobres O,f? o, 7 _ 
1õ% ·,;,a;s·; ;~os·····-···-········~-··~-·--··· 4a:z·· · · · · 37 :·s · ··- · 

-;.;; · ~ã 1 s-·-; te~;··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-·: 2õ:4 · ····;e_: 7 · · · · 
i;,d1 Cê ~-d~-- G 1;:., 1. (~éd ;·~. j;ãd;ãõ.- ......... -................... -. 
do grau_de concentraçao de renda) 0,659 0,634 
• " • • -. • • • • •. ----.-.----.---.~~ • • • • ,·. • • • • •• - • ~ •••• -.- .-. • • • • -•• - • .---. ..---..---.---.---. -r-.----r •. • • • • 
Populaçao urbana t%) 51,3 85,9 · 

P~Püiãtãõ · rürâl' f~) · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·42;7· · · · · ;4:; · · · · 
Taxa de analfabet19m0 (%) 39.2 11 ,9 
PéSSõãS. ~e,.;, ·1 ~~trü·tiõ. é. C~ ................ -.............. -. 
menos de um ano cte es.tu_do (%) 35,0 12,0 
PàSSõàS ··co;;,. ~á 1 5. dê ·-e .. -.................. --..... -... -.. " .. . 
anos d~ :1nstrução (%) 15,5 29,2 
Nãõ- êõii t; i bU; ~ t e_s_. Pãr ~- .... - ~ . ~ ~ -..... ~ .......•.• ~ ....•..... 
prev1dênc1a (%) 70,7 36,1 

F~~i; 1~; ·c~· 3 · ~ü ·.; · · · · · · · · ·- · · ·- · · · ·- · ·- ·- · -~·~~~-~-- · · · ··-
componentes (~) '36,1 44,3 
,;.;,~i i i~S. d~. 7 ~ P~~S~á~ ...................................... . 
ou mais (%) 10,7 0,6 

õõmit:i 1 ;os ·com· red~· · · ·- · · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · ~- · · · · · · ·-
de água (%) 51,3 85,9 
-..... -.-._-.----. ~. -......... ~· .. ·-· ...... -......................... . 
Oomtcf11os com coleta -
de 1 1XO (%) 38,8 77,3 

oom;c; 11os "êõm"1 iü~tnãtão · · · · · · · · · · -. · · · · · · · · · · · · · · · ·-·- · · · ·-
e1étr1ca _(%) 68,7 95,2 

oc.nlctí ;os· c~· t-1-i t;o · · · · · · · · · · · · · ·---·····51 :s · · · · · 7õ:s · · ·· 
õ~1éi 110~ ·c~· t-ogzo· <i>········-········ :a7:õ· · · ---iis:_i · · -· 
oom1cf 1 ;os· c~· 9êiãdê1~à ·<i>·.···-········· 4ô:4 · · ·- · as:2 · · · · 
õ~1éf i ;os· c~· ráCr1ó ·c;:.;·-~·········--······· sa:.à · · -·-·-·go:2··-· · · 
oom1êi 11.os · ~om · t~ i e.:.; são_· t%> · · · · · · · · · · · · · · 46_: s · · · · · ss:õ-· -_- .. 
F~~t.;; ~ iBGE .......................... ·-·.- ......... ·~-· ...... -



Abril de 1991 DIÂRIO DO CONGRESSO Ni .;IONAL (Seçao II) Quarta-feira 3 1343 

SOJA TOMA LUGAR DA MANDIOCA 
NO_ NORDESTE-

Letícia Lins 

PETROLINA, PE - Enquanto a popu
lação rural do Nordeste padece com uma ren
da per capita estimada pelo Banco do Nor
deste do Brasil (BNB, em apenas US$ 50 
- 2,17% da renda brasileira - e asSiste ao 
declínio de sua agricultura tradicional, este 
ano agravado por uma seca que se· alastrou 
por 1 milhão de quilómetros quadrados da 
região, os campos de milho e feijão dizimados 
pelo sol cedem, aos poucos, lugar a novas 
culturas que começ-.;~.m a mudar a paisagem 
agreste da caatinga, da macambira e do man
dacaru. É o caso da soja, que registrou um 
crescimento de 10.776% entre 1983 e 1988. 

Antes restrita ao CéntroMSul do País, a soja 
já se estende por uma área que em 1989-
ano de pique da produção -- ocupava 365 
mil 245 hectares dos estados da Bahia, do 
Maranhão e do PiauL A outra cultura respon
sável pela mudança do perfil agrícola do Nor
deste é o tomate para industrializ.ação, con
centrado na região do Rio São Francisco, que 
abocanha uma fatia de SQ% da produção na
~cional. Junto com a soja e o tomate, outras 
quatro novas culturas -laranja, abacaxi, ca
fé e caju-- que em 1973 r_epresentavam ape
nas 1,93% da área total colhida no Nordeste. 
passaram a ocupar 6.58% ein 1988. Com o 
valor da produção, o salto da soma das seis 
novas culturas também foi grande: subiu de 
uma fatia de 6,7% para 14,6%. no mesmo 
período. 

Pesquisa - Esses números _constam de 
uma pesquisa '(iue acaba de ser cfetuada pelo 
BNB -- de circulação ainda restrita entre as 
autoridades- e que assegura que, ao longo 
dos 15 anos estudados (1973 a 1988), a agri
cultura nOrdestina sofreU um incremento de 
58,7%. Isso, no entanto, não esconde p. triste 
realidade do declínio das lavouras tradicio
nais. A produção de algodão-- uma das cul
turas típicas do semi-árido - caiu 58,8% a 
de feijão, 12,6%; a de mandioca, 6,6%; e 
a do milho, 3,6%. 

À exceção do algodão, cujo cultivo foi pra· 
ticamente abandonado por conta da praga 
do bicudo, os produtos tradicionais tiveram 
suas áreas expandidas nos IS anos da pesqui
sa. A área plantada de feijão cresceu 60,9%: 
a do milho, 28,5%; e a de_ mandioca, 6,3%. 
Ou seja, planta-se mais e colhe-se menos nas 
lavouras tradicionais do Nordeste. "Esses nú
meros dão bem a idéia da decadência da agri
cultura tradicional nordestina, onde o decrés
cimo da produtividade é flagrante", adverte 
o economista pernambucano Gustavo Maia 
Gomes, um dos consultores do estudo feito 
pelo BNB, e que acaba de ser indicado para 
integrar o primeiro escalão do governador 
Joaquim Francisco ·cavalcanti. 

"Precisamos ter a coragem e a obrigação 
de diz.er que é inviável a agricultura de ~equei
ro (sem irrigação) dentro das tecnologms pre· 
valecentes na região. Insistir no que está aí 
é contribuir para perpetuar a miséria", afirma 
Antônio Enoch Vasconcelos, do Escritório 

de EStudos do Nordeste (Etene). órgão do 
BNB sediad_o em Fortaleza. "Precisamos mo
dernizar para afastar a miséria", diz Va~~.:on
celos, que foi chamado pelo Governador do 
Ceará, Ciro Goffies, para Ocupar a Secretaria 
de Agricultura. 

Além do tripé feijão, milho e mandioca, 
oUtras -cUlturas tradicioriais apresentaram 
quedas de piodução, ao longo do período 
estudado: mamona (45%), sül:al (19,6%). fu
mo em folha (I 1.9"-i- ). bamma (3, 7%) e coco 
(2,3%). Apesar de todas essas dificuldades, 
pelo menos 60% dos US$ 500 milhões do 
Fundo para Financiamento do Nordeste 
(FNE) -- administrado pelo BNB - <;erão 
carreados para~ a_gricultur_a,_ cm 1991. 

Associação-- Mas, segundo Lincoln Cou-
tinho de Aguiar, chefe do Etene, o dinheiro 
será aplicado dentro da filosofia do Governo 
Collor, com prioridade a projetas que levem 
a associação de produtores, para assegurar 
ganhos de escala que permitam a disputa do 
mercado em condições de competitividade. 
"Os estudos tendem a_ indicar que a úni.ca 
saída tecnológica para a região- é a irrigà_ção, 
e só agora ela está começando no Nordeste", 
q':'eixa-se Maia Cromes. Do potencial irrigá
vel de seis milhõel) de hectares. apenas 620 
mil são beneficiados, embora h<Jja água acu
mulada suficiente para irrigar um milhão de 
hectares. _Qu_ sejaLos agricultores de áreas 
não irrigadas, os mais vu!ti.'eráveis às secas, 
terão que esperar muito para se modernizar 
e ter acesso ao dinheiro oficial no Nordeste. 

De acordO cOm o BNK, as áiCas de sequei
rp viáveis- pãra a-produção de alimentos -
como o Cerrado, o Meio-Norte, à Pré-Ama
zônia e as manchas úmidas do Semi-Árído 
- terão prioridade na liber<Jção de recursos 
do FNE e do BNB. "O cré_çlito tem que ter 
retorno. Toda atividade financiável deve ser 
auto-sustentável e mesmo que o agricultor 
seja pequeno, tem que ser eficiente", ratifica 
Vasconcelos. __ 

Para o eco-nomista Gustavo Maia Gomes, 
a saída p_ara o Nordeste pass~ p~la irrigação 
e esta só se viabiliza com culturas de ~:~lto 
valor - a maior parte destinad~:~ à expor
tação. ' 4A região te-m _que produzir renda, 
e não necessariamente milho, mandioca e fei
jão", fulmina. 

OS EUA DESAFIAM O JAPÃO 
Lei proíbe, mas americanos levam 

seu arroz para Tóquio 

Tóquio- Uma série confrontação está en
volvendo os governos do Japão e dos Estados 
Unidos. E a razão de tudo são _simples amos
tras com 14 ~g de arroz americano em uma 
exposição japonesa de alimentos. a Foodex 
(Inte.mational Food Fair), ern Chiba. perto 
de Tóquio, que começou terça-feira e v aí até 
o dia 16, com a presença de representações 
de 42 países e a participação de novecentaos 
empresas e organiZações governamentais. O 
Japão pro1be a impor'üi.ção do cereal, que 
é altamente subsidiado e protegido no país 
pdr sen:onsiderado parte da cultura nacional. 
A Lei de Controle de Alimento~ chega a pre
ver pena de prisão e pesadas multas de até 

3 milhões de ienes (US$ 22 mil) para quem 
comprar arroz do exterior. 

O governo americano, no entanto~ vem 
tentando - com insistência - mudar a lei. 
Seu produto. argumenta Washington, é me
lhor e mais barato. Primeir_o foram feitas ges
tões durai1te re-uniões da Rodada Uruguai 
do Gatt (Acordo Geral de Tarifa!:> e Comér
cio), sem resultado. Agora o USA Rice 
Council. a organização de promoção comer
cial que mantém as amostras de arroz, está 
simplesmente ignorando a exigéncia do go
verno japonês para que retire o produto da 
exposição. O governo japonê:; diz que a per; 
manência da amostra é uma afronta ãs leis 
do país _p~rque to~o _produto em_ exib~ção na 
feira é considerado de importação. 

Pior que isto: a perman~nç_ía_do _arroz_tem_ 
o endosso do governo americano. "Isto não 
é um_a provocação; as amostras da USA RiC'e 
Council na Foodex são para informação e 
finalidades educativas apenas", justificou um 
diplomata da Embaixada dos Estados Unidos 
cm Tóquio, ouvido pela agência Reuter. Na 
exposição dO ano passado a organização le~ 
vou seu arroz mas, diante da opoSição do 
governo japonês~· resolveu retirá-lo. Desta 
vez decidiu armar um confronto. 

Durante o discurso do Sr. António Ma
riz, o Sr. Mauro Benevides, Presidenre, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Dirceu Carneiro, r Secre
tário. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Çarneiio)-
Cóncedo a palavra ao nobre Senador Almir 
Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB·PA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, volto a falar, ciuase 
com obsessão, sobre_a questão da seguridade 
social. 

Lembro-me do trabalho desenvolvido pelo 
Senador Mário Covas, durante_ a Constituin
te, como líder de bancada e vários compa
nheiros dele participaram no sentido de inse
rir na Constituição brasileira uma visão de 
seguridade social moderna, compatível com 
um final de século, e o início de um novo 
milênio. Visava e_ntão, não uma visão idea
lista, sonhadora, fantástica, mas, uma visão 
realista e possível de ser alcançada num pafs 
que-tivesse, no que tange à Justiça, uma ques
tão básica para as· suas decisões. Quando con
cebemos sair da simples previdência social 
para a. seguridade social, o que tínhamos em 
vista era, fundél._trt~ntalmente, colocar todos 
os cidadãos brasileiros num nível de igual
dade. Até então, tínhamos dois tipos de cida
dãos, o cidadão que contribuía e o cidadão 
que não contribuía. Pelo fato de não contri
buirem, esses cidadãos não tinham o dirdto 
nem o acesso a bens e serviços pioduzidos 
pelo conjunto da sociedade, especialmente 
no momento da perda da sua capacidade ela
borativa. Assim, a quantidade de pessoas que 
vivem ainda e viviam àquela época sem a 
proteção da Constituição, à margem da socie
dade brasileira, era extraordinária e não. di· 
minuiu, apesar da nossa Constituição. Repito 
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que o ponto fund3mental é considerarmos 
ou colocarmos todo? os brasileiros dentro de 
uma visão cidadã, perante a Constituição c, 
obviarn.ente, perante o Estado e perante a 
sociedade. Quando assim a_gimos, tomamos 
em conta - como disse antes - a idéia de' 
que não· estávamos effi Um pafs -fantástico, 
nem estaríamos numa situação sonh_adora, 
nem fantasiosa; que deveríamos verificar, 
dentro da sociedade_, de que maneira se fínan
ciaria todo aquele grande projeto de transfor
mar todos os brasileiros em cidadãos. Lem
bro·me bem, que trabalhamos.com várias hi
póteses. Uma primeira, que seria a mais ati
mista., elevaria o.conjun~o_dos recuJSQS daqui
lo que passamos a. chamar de seguridade, isto. 
é, a assistência", a preYidência e íl saúde em 
cerca de 40%_ Uma segunda hipótese, au
mentaria os recursos em 33%, e, uinã. terce-i~ 
ra. aumentaria em 25%. A idéia era buscar, 
dentro das tributaçQes impostas pelo Gover~ 
no Federal, recursos suficientes e des.tinados 
especificamente para a área d.a s.eguridade 
sociaL , . _ . _ . , " 

Para isso, travou-se um COil;lbate na CQnsti
tuinte, no sentipp de d~ixa,r sepaT-a,ctO ,_de uma 
vez~ no bojo da Constituição, q~e.fof!.tes ser
viriam à seguridaçle; social. F:oi lJm combate 
grave, ,grande, demorado, em que parcelas 
consideráveis dos constituinteS acabaram se 
engajando. Não conseguimOs colocar algu
mas fontes no bolo daquilo que seria a contri
buiç~o social, çoiTIO pqr exempl_o, a contri· 
bu~ç?o sobr'?' a~ gra,ndes_ fortufH!S~ a contri
buiç~q sobre ativiçlad,e~ _agr;ícolas, a contri
bui_ção :;qbre e~po.rtaçõe~~- enfim, perdemos 
uma série d~ fontes•. Gar;mtfinos, entretanto, 
as Cóntribuições dô salário .• da {olha~ do fatu
ramento, dos jogos e dos lucros,_com a idéia 
precípua de fazer com que os diversos esta
mentes da nossa sociedade pudes.<;em, de ma· 
neira diferenciada, contribuir para for:mar 
aquele grande bolo de recursos que seria des
tinado à seguridade socíal. 

Creio que todos nós podemos lembrar-nos 
da fase em que o Presidente José Saroey dizia 
da impossibilidade de levar a Constituição 
à execução, pela irtgovernabilidade gerada 
pelos recursos destinados à área da seguri
dade social e, especificamente, da Previdên
cia. Foram feitas dezenaS de reuniões, em 
todas elas pudemos demonstrar que os recur· 
sos que estavam previstos seriam suficientes 
para financiar o programa da Seguridade So
cial. Ao cabo do Governo Sainey, a cada 
ano, a Previdência Social não terminou com 
déficits e; siffi, com superávits. Mais ainda: 
parte dos recursos que deveriam servir à Se
guridade Social foram util.izados pelo Gover-
no com outras destinações. ' 

Estamos agora assistindo ao ·primeiro ano 
do Governo Co11or. A situação é pior do que 
a anterior, na medida em que o Governo, 
no ano passado, fechou o seu balanço com 
as seguintes condições na área da seguridade 
social: deixou de transferir, até 31 de dezem
bro de 1990, a importâilcia de 427 bilhões 
de cruzeiros, arrecadados sob o r.ótu_lo de Fin· 
social e de Contribuição SObre o lucro. Mais 
ainda: o Governo transferiu para dentro da 

.seguridade social despesas anteriormente fe'i
tas com rcÇ,UJAOS que não eram de contri
buições, num total de 406 bilhões de cruzei
ros, destinados ao pagamento de pessoal da 
Previdência~ ®.Assistência e da Saúde e tam· 
bém ao pàgamento dos encargos préviden· 
ciários da 1.tn1áo, isto é, --destinados ao paga
mento dos inativos da União. Perfazem, esses 
dois, um total de 833 bilhões de cruzeiros 
que·, somados aos 83 bilhões que foram de 
saldo da própria Previdência Social, totali
zam mais de 900 bilhões_ de cruzeiros. que 
deixaram de ter uso adequado, uso próprio, 
no âmbito da seguridade social. . 

O Govelii.Q tem dito que é impossível aten· 
der ãs nc~_s~idades ou aos benefícios previs
tos na Constituição fe_deral e aquilo que foi 
produzido em termos de legislação subconst[
tuciOnal, por este Congresso Nacional. E o 
motivo alegado é a falta de recursos. M~s, 
õ--dramático é notar que este total de 900 
bilhões de cruzeiró!i é uma fração d_e um_ total 
do orçamento da Previdência Soçiaf di2tri
lhões e 100 bilhões de cruzeiros. 

_ E~fáCial ver. Se do total da Previdência 
Social, teve-se como orçamento do final do 
ano executados 2 trllhões e 100 bilhões, o 
que seriam desses900 bilhões, se fossem utili
zados dentro do âmbito da seguridade social 
e especiflcarriente dentro da Previdência So
cial? 

O mais dramático é constatar em levanta
mento feito recentemente,_ que temos hoje, 
no Brasil, cerca de 12 milhões de benefícios 
em m-anutençã<!l dos quais 9 mÍihões abaixo 
de 0,95% do salário mínimo. Vou repetir: 
de 12 milhões de benefícios ~m manutenção, · 
entre aqueles que ficam abatxo de meio e 
aqueles que ficam até 0,95% tem-se 9 mi~ 
lhôes. 

A situação é ainda mais dramática no inte
rior, onc;le há na área dos benefícios em manu· 
tenção, na área rufai, 4 milhões e 200 riül, 
dos quais 4 milhõl!s _e i20 mil estão abaixO 
de um salário mínimo; abaixo, para ser mais 
preciso de 0,95% do sat~io mínimo. 

Ora, no ffiOmerito em que se discUte a -né
cessidade â~ fazer o levantamento e- apu"rar 
as irregularidades que acon_tec:em no âmbito 
da Previdência Social, especialmente com re-
13Ç1o as assim chamadas aposentadoria de 
"marajás",- eu -gostaria de dizer ao Senado 
que, do ponto de vista ético, nãO é também 
absolutamente moral que um Governo dispo~ 
nha _de uma base constitucional, que tenha 
desfeito a base legal proposta por este Con
gresso; e ao· cabo mantenha um total _de 9 
rriilh~es de pessoas neste País ganhando me
nos do que um salário mínimo. 

Não deve s_er particuiar o fato de eu receber 
correspondência de iodo o Brasil referente 
à area da Previdência. Seguramente o conta to 
de todos os Parlamentares, particularmente 
dos Senaçlores, com a população e:m geral, 
traz a todo dia depoimentos que indicaffi a 
situação de mis_éria vivida pela população ruM 
r_al do País. 

Recebi lliDa carta vinda de Betin, onde uni 
ex-lavrador de 55 anos de ídade, cardíaco, 
di~ que- ficou extremamente esperançado 

quarido Sua Excelência o Presidente da Re
pública e os Ministros da-área económica ga
raritiram que no ano de 1991 nenhum benefi
ciário da Previdência receberia menos de um 
salário mínimo. E ele relata que recebeu em 
fevereiro o correspondente-a Cr$ 6.175,00 
e em março Cr$ 7.950,00. Coro _este último 
salário, pagou a conta de luz no valor de 
Cr$ 2.952,00, a conta de água de Cr$ 849,00 
e comprou um botijão de gás de Cr$ 785,00 
dispendendo diz ele com gastos públicos Cr$ 
4.586,00, sobrando-lhe Cr$ 3.364,00. 

No meu ente-nder, cumpre termos clareza 
da necessidade de se fazer a apuração ·das 
irregularidades porver.tura existentes na Pre
vidência Social; mas ctfmPre, também, que 
o Congresso Nacional não perca de yista a 
condição de que aqui está claramente denun
ciada várias vezes com relação ao não cumpri
mento do estabelecido na Constituição. 

Não se pode dizer que não foram cria-das 
fontes, não se pode dizer que não houve supe
rávit até em relªção àquilo que estavá senao 
exeCutado, tartto que sobraram 427 bilhões 
de cruzeiros! 

Ora, entendo que, tão ou mais imoral do 
que pagar essas oposentadorias, é não- pagar 
aquilo que está previsto na Constituição dis
pondo-se de recursos para tal fim; e teino 
que esses recursos da área do Finsocial ·e da 
cOntribuição sobre os lucros possain estar 
sendo utilizados com destinações oUtra, como 
por exemplo, o pagamento da dívida interna, 
que ao cabo redundará transferir esses recur
sos ocoletado dos conjunto da sociedade, não 

· para aquelas pessoas que previmos na Consti
tuição, como merecedoras de todo apoio da 
sociedade, que o esJorço da sociedade de
vesse ser dirigido exatamente àqueles que es
tivessem à margem da nossa economia. . 

De repente, é possível que tudo que tenha
mos construído esteja servindo de instrumen
to para, mais uma vez, concentrar renda neste 
País e, ma_is uma vez, se chegar e dar melho
res condições de vida aos banqueiros nacio
nais. 

Temo que a_o se fazer essas mudanças dra· 
riláticas, espetaculosas, coro grande cobertu
ra de imprensa, de certos dirigentes da Previ~ 
dêncía Social, que se esteja buscando desviar_ 
o assunto daquilo que é principaL Um deles, 
a respeito desses recursos com destinação ouM 
tra, como seja, o pagamento da dívida inter
na; outro, buscar demonstrar ã_s_oci_edade_ que 
a Previdência Pública é tão corrupta, tão saf~
âa, tão incompetente que seja indispensável 
caminharmos no sentido da previdência pri
vada. E aí, sim, reforçaremos tudo aquilo 
que tem acontecido nesses últimos anos em 
prol dos banqueiros. 

. Há algumas _coisas que pode_riam_ ser mais 
sérias, a serenl pensadas pelo lãdõ do Gover
no, se ele realmente estivesse interessacj.o-em 
fazer com que funcionasse em nosso País a 
Seguridãde Social e, particularmente, aPre· 
vidência. Há várias providências que pode
riam ser tomadas~ primf{iro, ele deveria. ter 
apresentado_um projeto ao Congresso Nacio
nal, não o fez e, segundo, o projeto qUe- foi 
elaborado dentro do Congresso, com uma 
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enorme. negociação, ao chegar à mão de-Sua 
Excelência, o Presidente, naquilo que esti
vesse falho, devia ser vetado, mas não vetado 
no seu_conjunto, na sua totalidade. E ao vetar 
na sua totalidade, deixa de criar uma das con-· 
dições mais importantes que se previa dentro 
da Constituição, que é a criáção do Conselho 
Nacional de S_eguridade Social com a partici
pação· da comunidade. 

Entendo que a Constituinte foi Sábia ao 
.usar a palavra "c-omunidade", no inciso VII 
do arL 194, porque não disse "sociedade ci
vil", disse exatamente "conmnidade", po
dendo permitir que em cada mu-nicíj)iO, -em· 
cada região, em cada estado, se pudesse tam
bém ter conselhos que viessem a acompanhar 
tudo aquilo que estava acontecendo no âm· 
bito da Previdência, no âmbito da saúde, no 
âmbito da assistência. 

E a(s_eria extremamente fácH, com os da
dos da Dataprev, a qualquer momento, um 
conselho desses ou um conselheiro desses 
examinar a listagem e verificar o escândalo 
que seria o apare-cimento de aposentadorias 
milionárias. - --

Corno fácil também seria que a sociedade 
acompanhasse a aplicação desses recursos. 
Porque não foi feito? Por que não imple
mentada a lei que daqui saiu? Por que não 
vetada naquilo em que fosse desconforme 
com a proposta geral do Governo, mas naqui
lo que fosse de conformidade, que realmente 
pudesse seguir em frente e, desde logo, ir 
i,mplantando a seguridade soda!? 

Há algumas coisas que me parecem dratná· 
ticas: em sete anos, ~ Previdência Social teve . 
nove ministros;· em cinco-,1eve sete ministros. 
Estamos no presidencialismo, que se diz alta
mente capacitado para dar estabilidade às ins
tituições. Ora, se coffi o-presidencialismo te
mos tantas mudanças, por que ter medo do 
parlamentarismo? Certamente nele teremos 
menos mudanças do que aquelas que têm 
acontecido no âmbito desse regime presiden· 
cialista. ConsiJero mais dramático o fato de 
que não hou.ve, nem tem havido, por parte 
do Governo, nenhum desejo real, no sentido 
de_ dar à área da seguridade social a estabi
lidade que ~.-1a precisa para suas adaptaç6es. 

Lembremos bem: há 25, trinta anos, tínha
mos cada grupo de atividade dentro de um 
determinado instituto. Eram os bariCários, de 
um lado, os servidores civis, de outro; os arru
madores, os trabalhadores de carga e descar~ 
ga, em outro. E caminhou-se- em direção à 
unificação da Previdência Social brasileira. 
Claro, aquelas categorias que tinham uma 
situação de maiores benefícios acabaram sen
do prejudicadas. Mas, no conjunto da justiça 
e da democracia para o P<iís- cO'niO-Um todo, 
a abrangência coberta pela Previdência So
cial, mesmo unificada, foi extraordinaria· 
mente grande. Houve erros? Sim! HOuve de
feitos? Houv_e. Cumpre destruir a Previdên
cia? Cumpre corrigi-la. 

Quando passamos para o patamar da segu
ridade social, vimos novas mudanças radicais 
nesse âmbito. Nem por isso vimos por parte 
do Governo 'alguma tentativa no Sentido de 
modernizar, no sentido de unificã.r, no senti-

do de padronizar, no sentido de fazer com 
que a Previdência Social brasileira ganhasse 
as condições capazes de levar os seus bene
fícios a qualquer distância deste País. Ao con
trário disso, apesar de sobrantes recursos, 
nã() se tem dado recursos para a· informa
tização da Previdência; não se tem dado re
cursos no sefitido de ter carreira den.tro da 
Previdência e para aqueles que fazem seguri
dade social. 

Não tem sido feito nenhum ato no sentido 
de desconcentrar, descentralizar e permitir 
a participação popular no acompanhamento 
da exeCUÇãO--das ações da Previdência Social. 

Lastimo quando vejo algumas pessoas com 
alguma autoridade dentro da Previdência di
zetem que a Previdência não vai bem porque 
o chefe do posto pode alterar um benefício. 
Era como se um direito adquirido pelo traba
lhador ao longo de dez, quinze, vinte, trinta, 
quarenta anos de_ trabalho tivesse~que chegar 
praticamente ao Ministro da Previdência e 
do Trabalho pa'ra ele decidir se esse direito 
existia ou não. 

Quer dizer, continu_amos a admitir que o 
poder central é o único poder livre da corrup
ção, o único poder que tem inteligência, sabe-· 
daria, capacidade de resolver tudo, porque 
o poder local, o nível municipal, o nível esta
dual é incompetente, é desonesto e incapaz. 

Repetimos tudo que vimos ao longo de 
trin_ta anos._ Na v~:rdade,_ se a contribuição 
é gerada no local pelo trabalho; nada custa 
que esse benefício possa também ser dado, 
ser examinado a nível locaL Que vai haver 
corrupção, vai. Em qualquer lugar vai haver. ' 
Cumpre ter a~udítóría, ter fiscalização, ter 
transparência para-Uina participação da socie
~ade em todos os níveis da gestão da coisa 
públíca. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite V. 
Ex• Um aparte?_ 

O SR. ALMIR GABRIEL ....:._ Com todo 
o prazer. 

O Sr. Garíbafd-i Alves Filho- Senador AI-
mir Gabriel, eu gostaria de solicitar a V. Ex~ 
uma informação, já que V. Ex• _está'fazendo 
um discurso ülõ abrangente sobre o problema ' 
da Previdência Social: é qUanto à atualização 
do cálculo atuarial da Previdência Social, se 
isso vem ·Sendo feito, se ele vem sendo atua-
lizado. - -

O SR. ALMJR GABRIEL - Gostaria de 
lhe dar resposta em dois sentidos. Em termos 
da Constituinte-, tivemos o cuidado especial 
de fazer estudo de demografia, e dentro desse -
estudo constatar o momento da transição epi
demio10gica por que passa a população brasi
leira. 

Somos, hoje, um País C:jue já acumula um 
núffiero considerável de pessoas acima de 65-
anos de idade. Por quê? Porque cerca de 25 
a trinta por cento da população brasileira já 
tem acesso a um nível adequado de vida e 
por isso mesmo tem uma esperança de vida 
adequada. Mas há uma outra área; um outro 
percentual dramaticamente grande dentro da 
nOS!fr:lJ)opU.lação que não tem acesso à renda 

maior do que 100 dólares e o seu organismo, 
consome cinqüenta, sessenta, cem calorias a
cada dia e, por isso mesmo, a sua esperança 
de vida é 15 anos menos. Té:rniina ein · ciri
qüenta anos. 

Então, o cálculo atuarial foi o instrumento 
que serviu de base para nós concebermos a 
seguridade que está aí. E esses dados existem 
dentro da Previdência, que dispõe de pessoas 
com conhecimento bastante para poder utili
zá-los de forma adequada ao País. Mas não 
existe a decisão política para- que isso seja 
levado a sériQ, seja levado de maneira respei
tável pçr parte do Governo-. Os cálculos-éii:S
tem, o nível de·atualizaç·ão deles é adequado,· 
o nível em· que eles se,rvem ou pÇ)de_m servir . 
por uma decisão aí é completamente inade
quada, porque nem este e nem o Governo 
anterior foram suficientemeate sérios para 
tratar a Previdência e a seguridade segundo 
uma concepção real d~ dar a essas pessoas, 
a todos os brasileiros o acesso à seguridade, 
o acesso à Previdência. 

Gostaria de dizer, usando um pouco de 
simbolisinO da nlinha experiência-como-pio,:
fissional de 'saúde, como·mé9iCo, que temo, 
Srs. SenãdoJ.-es, de reperite, ao se fazer essa: 
COmissão Parlamentar-de Inquérito, que se 
faça exatamente dentro daquela visão que 
alguns médicos de pequena experiência ou 
pouco saber, sensibilizados por famílias, se 
defrontam e decidem pelo pior. Isto é, ao 
constatar numa' pessoa a grangrena de urila 
falange, transforma este problema em algo -
mais dram.ático por causa do ·cheiro, por cau· 
sa do aspecto,' por causa da dor, por· causa 
de tudo issd,_e -se descuida de um outro ponto 
de maior importância que, -prOVa:vehriente 
desencade_ou a gangrena localizada, ou seja, 
um diabete, ou a uma outra causa qualquer. 
O paciente pode morrer de uma septicemia, 
o paciente pode morrer em cóma por causa 
do diabete, mas, a gangrena· daquela falange 
acaba sendo a coisa maior a· s-er vista. · 

Temo que_o Senado Federal, que o .Con
gresso brasileiro acabe apanhando a questão 
da aPosentadoria, da assim chamada aposen
tadoria dos "marajás" e transforme isso na 
questão principal e que instrumentalize aque<
les _que querem privatizar a Previdência de 
tudo aquilo que eles precisariam para fazer 
uma das mais terríveis injustiças com o povo 
brasileiro: fazer a previdencia pública, a pre-· 
vidência dos pobres, para aquele de renda 
até cinco salários mínimos, e a previdência 
piivada, a do Bradesco, a do Itaú, a de ou
tros. Essa será a previdência dos brasileiros 
reais, dos cidadães que existem no Brasil. 

São essas_ as considerações qoe e4t ·queria 
fazer ao Senado. 

O Sr. Mário Covas - Penníte V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALMIR GABRIEL Ouço o Senador 
Mário Covas. --

0 Sr. Mário Covas- Senador Almir Ga
briel, tenho um contentamento muito grande 
de ouvir V. Ex• em cada oportunidade com 
que brinda o Senado com as- suas conside
rações. Elas vêri:t sempre cercadas de pro-
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funda lucidez, porém mais do que isso, com 
a profundidade, com o conhecimento que o 
assunto merece e, trazendo portanto à con!>i· 
deração de cada um de_ nós, dados, estatís
ticas, demonstrações, não apenas levantando 
problema mas construindo a solução. Faço-o 
com entusiasmo renovado, porque de alguma 
forma tive um mínimo de responsabilidade, 
no fato de vê-lo um dia relator dessa matéria 
na Constituição que acabou por definir um 
dos m_ais perfeitos capítulos da Constituição 
brasileira. V. Ex~, como relator, evidente
mente com a parceria de todos O$ constituin
tes, acaboLJ. por definir na Constituição alguns 
parâmetros sobre o capítulo da Seguridade 
Social, que nos deram uma legislação nesse 
aspecto, não apenas voltada ao interesse pú
blico, como diz V. Ex•: "tratando menos do 
adjetivo que do substantivo", e que, em ne
nhum instante, pendeu para o passionalismo, 
ou para qualquer outra forma menos nobre 
de construir uma Lei Maior. Lembro· me em 
particular de ufna lUta em QUe tive o privilégio 
e a honra de secundar V. E~·- a respeito da 
aposentadoria proporcional em que, conven
cido pelos seus argumentos, acabei pOr tentar 
constr_uir uma negociação que, firialmente 
feita, foi descumprida em plenário quando, 
alguns poucos, liderados por V. Ex• e com 
a minha participação, votamos contra aquele 
dispositivo, cujas justificativas, os riúmeros_ 
que V. Ex• acabou de citar, acabam por de
monstrar cabalmente. V. Ex~ discorre sobre 
esses números com uma lógica, -e com um 
conheclmento, de tal maneira que, às vezes, 
podem nos passar despercebidos. Tentei ex
trair da demonstração de V. Ex• o seguinte: 
para uma despesa de Cr$ 2 trilhões e cem 
bilhões de cruzeiros da Previdência, no seu 
orçamento do ano passado, cerca de Cr$ 830 
bilhões não foram entregues 'pelo Governo, 
pelo Executivo à Previdência Social. Por ou
tro lado, V. Ex• foi peremptório á6 afirmar 
que, dos 13 milhões de recebedores de algum 
benefício contihUado, e:omo pensão, aposen
tadoria etc., nove milhões, 75% recebe"tn 
abaixo de um salário mínimo, ou seja, não 
chegam a receber hoje dezessete -ffill àuzei
ros. Isso é dramático, como V. Ex~ acabou 
de dizer. E foi um escândalo quando na época 
se escreveu na Constituição que nénhum be
nefício seria inferior---a--u-m--salário mínimo: 
iríamos quebrar a Previdência. Não era possí
vel. Ouça, Sr. Senador: há uma not€cia nos 
jornais de São Paulo, extraída do Diário Ofi~ 
dai, no qual se lê o seguinte: "Os presos 
das cadeias públicas do interior de São Paulo 
estão custando individualmente aos cofres 
públicos até _setenta e oito rq.i~ _cruzeiros Por 
mês só em alimentação". Os dados dos jor
nais são extraídos do Diário Oficial, que hie
rarquiza os-vários custos. Apenas em alimen
tação, esses custos vão, nos casos mais bara
tos, de 28.7 mil cruzeiros mensais até 78 mil 
cruzeiros, no caso máximo. Isto é, o custo 
da alimentação está variando entre 1,6 e 4,7 
salários mínimos. Não se fala do teta. O te to 
existe. Isso __ corresponde à comida, já que a 
casa é gratuita. O que ·s_e "diz ao aposentado 
hoje? O que se diz a nove milhõe~ de pessoas 

entre os 13 milhões, às quais não se garante 
sequer um salário mínimo? Que melhor teria 
sido, ao invés de trabalhar, cometer um crl.
me, estar l_la cadeia recebendo três, quatro 
vezes em alimentação aquilo que recebem 
pata o seu sustento, e, às v·ezes, até de sua 
famma. É evidente _que ninguém quer que 
o preso seja crucificado pelo crime que come
t_eu, mas que ele resgate sua dívida com a 
sociedade. Ma~ há uma disp"aridaôe tão via· 
lenta nesses números, que eles chegam a cau· 
sar espécie. Saliento o fato, porque melem
b!~ ~as a_mplas discus·sões que tivemos para 
incluir esse--mod-esto o"bje.tívo,_ qual seja, o 
de liniit3r O piso de um salário mínimo a qual
quer benefício da Previdência. Recentemen
te isso foi estendido ao homem da área rural 
que não-recebia, sequer, o salário mínimo 
por lei de aposentadoria; e temos aqueles 
que estão resgatando uma dívida para com 
a sociedade - e que nem por isso têm que 
ser tratados como párias, devem ser tratados 
como gente, sem dúvida alguma - aPenas 
ressalto a diferença de tratamento entre ho
mens que- Cóntribuíram a vida inteira com 
o seu trabalho para a construção deste País, 
alguns deles, como estes aposentados nã0 re
cebem _um salário mínimo e os presos das 
cadeias públicas, a que me referi, só em ali
mentação, custam 1.6 a 4. 7 salários mfnimos. 
É dramático que isso aconteça. E nós senti· 
mos que é possfvel resgatar isSo, é posslvel 
mudar esse fato. -o que- rros deixa profunda
mente esperanÇosos e verificar que vozes, 
com a dimensão e autoridade da de V. Ex~, 
estão permanentemente a Verberar essas Sí· 
tuações, mas, mais do que i"sso, estão dá Ilda 
a sua contribuição permanente na busca de 
soluções reais, concretas, palpáveis, com o 
pé no chão. Como V. Ex• disse, o Executívo 
deixou de passar à Previdência, no ano passa
do, 45% da sua despesa. De dois trilhões 
e cem bilh_ões, foram 830 bilhões; uma impor
tância -correspondente à quase tres bilhões 
de dólares em recursos à Previdência. Não 
é à toa que vai ma.l_. E é preciso, como V. 
Ex• diz, não se confundír as coisas. Não é 
posSível que a Previdência seja, permanente· 
mente, o destino dos deserdados. É preciso, 
afinal, que contribua, de alguma forma, para 
colocar camisa nos descã:misados. É preciso 
que- s.-eja usada, para que aqueles com quem 
o Govetno afinUa ter com'ptomisso poSsam, 
efetivame-nte, ·encontrar um destino mais 
condizente com a sua razãO de s__er, com o 
simples fato de serem pessoas humanas. 

O SR. ALMIR GABRIEL - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e quero dizer-lhe da honra 
que foi ter sido liderado por V. Ex• durante 
a Constituinte. - · 

Acho que a sua lucidez, seu destemor, sua 
bravUra, seu entu?iasmo fez com que o nosso 
trabalho dentro da ComisSão da Ordem So· 
cial pudesse se materiãiizar e se transformar 
na letra que existe, hoje, dentro da Consti
tuição. Tenho certeza absoluta de que, mais 
do_ que o riosso mérito e a nossa capacidade, 
foi a vibração, a sua capacidade de liderança 
que conseguiu transformar as aspirações e 

sonhos dos brasileiros. por nós portados. na
quilo que existe dentro da Constituição. Essa 
referência faço questão de fazê-la neste mo
mento. 

De outro _lado, quero dizer que a nossa 
sociedade parece ser insensível, com certas 
ironias que acontecem dentro _do seu bojo, 
do seu interior. 

É dramático verificarmos que nos centros 
das cidades como São Paulo. como Belém, 
Salvador e Recife, a mortalidade infantil si· 
tua-se em torno de 21, 43,28 por mil nascidos 
vivos. Mas na periferia das grandes cidades, 
como na de Belém, a mortalidade infantil 
chega a 170 por mil nascidos vivos! 

A esperança de vida nos centros das cida
des chega a mais de setenta anos atuatmente, 
mas na periferia chega a 52 anos··-de vida. 
Quer dizer: essa redução. de 15 anos _r:esulta 
de o trabalhador consumir o seu próprio cor· 
po, e a sociedade assiste a isso sem verificar 
que é fácH encontrar o grande elemento divi
sor disso, porque quando analisamos a socie
dade _como um todo, a população como um 
todo, Verificamos que aqueles que têm uma 
renda abaixo de cem dólares são penalizados 
com um brutal desperdício de vida ao nascer 
e um brutal desperdlcio de vida após os cin
qüenta anos- são aqueles que não chegam 
à aposentadoria. E é dramático o fato de 
grande parte da aposentadoria hoje existente 
no Brasil. ser mantida pelo excesso de caixa, 
pois os que ganham até três-salários nlfnirrios 
não chegam à condição de poder usufruir, 
porque morrem antes. Essa é a nos_Sa $-Ocie-
dade. · - · · · · 

O Sr. Nelson wedekin- Permíte V. Ex' 
um aparte? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Pois não, Se
nador Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Almir 
Gabriel, quero fazer -minha~ as palavras do 
Senador Mário Çova~ •. -porque realmente 
quando V. Ex• fala ne!ita Casa, com sua luci
dez., com sua clareza, com sua coragem, com 
seu profundo conhecimento, Sobretudo de as
suntos relativos à Previdência Social, V. Ex• 
traz sempre bons e grãridcs momentos ao de
bate que se procesSa -nesta Ca!'>a. Mas queria 
realçar alguma observação que V. Ex· fez 
e que me parece-muito-oportuna. muito-perti
nente. Creio que todos n6s, que temos con
cepções semelh3.ntes às suas, devemos ter 
muito cuidado quando fazemos o exame, a 
análise da situação da Pr_evidência, sobretudo 
em momentos como esses, sobret"IJdO em re
lação a um Governo que tem muita Vocação 
para o marketing, para o espetáculo. Penso, 
também, que, por detrás de todos estes even
tos recentes, por detrás de todo o noticiário 
bombástico numa Semana Santa, onde os fa· 
tos políticos não são muito ricos, tudo isso 
esconde uma intert~âo que, do ponto de vista 
do atual Governo, não é nada disfarçada, 
não é nada dissimulada. Tenho a _convicção 
que, por detrás de tudo isso, não só pelo 
que se vê. mas pelo que se lê, pelo que se 
observa, está_ a tese da privatização. Quer 
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se privatizar tudo neste País, sem que se tenha 
a menor sensibilidade, como V. Ex• disse, 
em relação à sorte desses milhões de brasi
leiros que fazem esse Brasil real. O seu -dis
curso nesse sentido é niuitiúemi!lhante àque
le que o Senador Darcy Ribeiro fez, dias 

, atrás, num outro grande momento desta Ca
sa. O Brasil real é feito por esta gente da 
periferia. São milhares de deserdados da sor
te. Os reais- "descamisados" que não têm, 
da. parte da autoridade, e de algum modo, 
nem da nossa parte a consideração que seria 
justa e devida. Se se fala dos "marajás" Oa 
Previdência, é importante lembrar que, até 
este momento, daqueles 315 que foram rela
cionados, todos_ negaram e todos demonstra
ram que ninguém rece,beu aquele dinheiro. 
Conío, também, nãQ está demonstrado, que 
aqueles valores foram pagos, pelo menos até 
este momento. De modo que de toda essa 
atoarda, até este momento, por enquanto, 
não existe nenhuma comprovação inequívo
ca. No mesino momento, Senador Almir Ga
briel, o Governo, o Presidente da República, 
ele próprio-preside as negociações, os enten
dimentos para prorrogar a dívída dos usinei
ros deste País da ordem de 31Lbilhões de 
cruzeiros. Es-ses sào os verdadeiros "mani· 
jás .. da República. Este assUD.to -não merece 
a atenção da grande imprensa, mas, ao con
trário, merece, sim, a atenção, a considera
ção, a concessão, daqueles que estão exer
cendo o Poder, como não mereceram tantas 
outras coisas que levaram o Estado brasíleiro 
à atual situação, sua falência.- As peSsoás,
muifas vezes, preferem pensar nõs baix-os Sa
láriOs dos aposentados, dos penSioniStas õU -
dos modestos setores públic.os como causa 
do déficit, comO causa da inflação, como cau
sa dà falência do Estado, sem lembrar, por 
exemplo, que o escândalo da Coroa-Bnistel 
custou aos cofres deste País, ao dinheiro da 
sociedade, alguma coisa em torno de 400 mi
lhões de dólares. Está aqui o Senador Eduar
do SupHcy, que_conhece esses dados até me
lhor do que eu. O Sr. Naji Nahas, na época, 
o prejuízo que causou à sociedade em geral, 
pelo menos o valor denunciado, foi da ordem 
de 200 milhões de dólares. Se se verificar 
todos esses escândalos, ter-se-á a verdadeira 
origem, pouco divulgada, da falência do Esta-

~ do brasileiro e_ das dificuldades da própria 
Previdência. De modo_ que V. Ex~ levanta 
uma questão que me parece central. Nós, 
que temos essa concepção, que temos pelo 

.. menos a sensibilidade de pensar em alguns 
momentos da nossa vida em relação à sorte 
de milhões de brasileiros, nós não podemos 
embarcar no argumento fácil, nós não pode· 
mos embarcar na atoarda generalizada, não 
podemos atuar nessa orquest{açã_o toda que 
se faz, de algum modo, contra o Es~ado brasi
leiro, mas cujos grandes prejudicados são es
ses deserdados da sorte, são esses desvalidos, 
são esses marginalizados marginais que pri
meiro são margiriais sociais e, depois, acabam 
se transformando em criminosos, marginaiS. 
Por isso, cumprimento V. Ex• pela lucidez, 
pela clareza, pelo conhecimento e pela coraw 
gem do seu pronunciarriento. 

O SR. ALMIR GABRIEL - Agradeço a 
V. Ex• pelo aparte e me s1rito feliz por cons
tatar que ele enriquece profundamente o te
ma que nós estamos colocando, que se centra
va na área da seguridade social e V. Ex• 
abrange outras áreas da economi.~ e das ativi
dades nacionais, aprofundando portanto o 
nosso pronuncíamento neste momento. 

Quero dizer, mais uma vez, ao Senado Fe
deral e a todos os nossos companheiros que 
deverão participar dos trabalhos da CPI ou 
dos trabalhos dentro da Comissão de Assunw 
to.s Sociais, que nós, sem dUvida alguma,.de
vemos perquirir, nos seus menores _detalhes, 
tudo-aquilo que diga respeito às suspeitas ho
je imputadas à área da Previdência, com rela
ção aos proventos de aposentados que esta
riam nos limites dos "marajás". Acho que 
nós não podemos perder isso de forma algu
ma, não podemos "desinserir" isso de uma 
imoralidade maior que é o não cumprimento 
do que está estabelecido na Coristituição, ilão 
porque esteja estabelecido na ConstituiçãO, 
mas porque, como disse o Senador Mário 
Covas, pela simples condição de cidadão bra
sileiro essas pessoas merecem condições de 
vida mais digna, mais séria. 

Esse é o nosso ponto de vista. O Senado 
Federal, os Senadores e os Congressistas, co
mo um todo, não podem perder de vista o 
fato de que essa é uma oportunidade maior 
para se cobrar da área económico-financeirã -
os 427 bilhões de cruzeiros que, no passado, 
foram recolhidos ao Finsocial, recolhidos de 
ccintribüiç<lO ·sobre O'lüCio e nãO se destina-. 
ram~ não 'chegaram ao- cOire·-:aa Previdênd.ii 
SoCiaL ISSo tãlnbém mlo é uma imoralidade, 
ou é Unia Coisa perfeftariiente possível, até_ 
pór que;-provaVelmente, iSso terá feito parte 
do pagamento da dívida com_ os banqueiros 
nacionais? -

O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex~ permite 
um aparte, nobre Senador Almir Gabriel? 

O _SI{. ALMIR GABRIEL.- Com todo 
o prazer, concedo o aparte a V. Ex' 

de Seguro Social e nos demais órgãos da Pre
vidência de seu· próprio ministério, -qüe "esta
riam sendo responsáveis pelo recolhimento 
devido das coilt!íbuições das milhares de em
presas deste País, na medida em que empre
sas dos niaís- diversos setores atrasam ou dei
xam de pagar os compromissos devidos. Isto 
constitui uma fr<iude tão grave quanto·aquela 
do pagamento indevido a contribuintes ou 
a peSsoas que deveriam ser objeto da contri
buição da_Previdência Spcial. Portanto, gos- · 
taria de colocar esta também como uma das 
preocupações centrais, seja da Comissão de 
Assuntos Sociais, seja da comissão parlamen
tar dej.nquérito q-Ue, nesse moiriento, Cáriút
ra e Se-nado re5olveram constituir. Gostaria 
de acrescentar o que já transmiti a V. Ex' 
oficialmente da tribuna: tendo dado entrada 
a um reque'rimento de convocação do Minis
tro do Trabalho e da Previdência, António 
Rogério Magri, para expor no senado, saben
do da preocupação, como presidente da Co
missão de Assuntos Sociais, de V. Ex~ de 
que nessa própria comissão haja possíbilida
de de trabalho na direção: inclUsive de propi· 
ciar mais deinentos a essa CPI, como se 
anuncia que amanhã o Ministro Antônio Ro
gério Magri fará uma exposição à Nação do 
resuld.do das apurações realizadas, e acredi
tando que esse relato deva ser feito prindpal
mente ao Congresso Nacional, avalio que 
possa a Comissão de Assuntos Sociais, mais 
rapidamente que o próprio Plenário, aprovar 
um requerimento de convo.cação de S_. Ex' 
o Sr. Ministro para que, na s~mana que vem, 
possa estar pre::i"ente. ASSi.ri:t," a_co"missã.o".teêíã 
meios de aprovar amanhã mesmo este reque
rimento de mesma natureza, de forma tal que 
possa esse· i'elato, até como .um subsfdio e 
peça introdutória de todo o trajeto que deve
rá realizar a CPI, ouvir o relato do Sr. Mi
nistro. 

O SR. A.LMIR GABRIEL - Agradeço o 
aparte de V.~:. Senador Edu_~r~~ Suplicy, 
especialmente no que tange ao fato de levan· 
tar a questão da sonegação. É claro que ela 
tem dimensão grande, que é grave, mas difi
cilmente a Previdência poderá dizer qual a 
sua dimensão exata, na medida em que, ape
sar das solicitações do quadro de fiscais, o 
que houve na ·Previdência, aç longo desses 
últimos anos, foi a redução desse quadro de 
sete para ciricO~ de cinco para três mil e qui· 
nhentos fiscãiS para todo Q Brasil, e· não terem 
sido instrumentalizadas, por víá de computa-

O Sr. Eduardo S_uplicy- Estou de pleno 
acordo com o pronunciamento de V. Ex~ 
Acredito que além da preocupação de se exa
minar por que o Poder Executivo não desti
nou à Previdência Social o montante de recur
sos devidos, é preciso também que, nesse es
forço que o Congresso Nacional vai realizai, 
para conhecer de perto o que' passa na Previ
dência- Social, haja a cobrança das autori
dades com respeito à não cobrança de tanta's · 
pessoas jurídicas, neste País, que têm deixado 
de dar a contribuição devida, conforme a leí, 
aos cofres da Previdência. Existe também ·a 
parte de organismos governamentais, inclu
sive de prefeituras, de empresas municipais, 
de autarquias, e organismos-estaduais, e mes
mo os federais que· não têm, muitas vezes, 
dado a contribuição legal prevista. Ainda ho
je, o jorn"al a Folha de S. Paulo relata como 
as autoridades da Previdência, como o Minis
tro do Trabalho e da Previdência Social não 
foi suficientemente enérgico no que diz res
peito àquelas pessoas no Instituto Nacional 

... dores e outros sistemas, as condições para 
que eles·possam desempenhar adequadamen
te a sua função. 

Há um dado que cons"idero também d~amá
tico: aqueles que re!>ponderam pela economia 
nacional ao longo desses últimos vinte, trinta 
anos, certamente precisariam de se explicar. 
Temos hOje cerCa de um milhão e duzentas 
mil empresas ativas no cadastro da Previdên
cia, das quais apenas pouco mais de quarenta 
mil - não chegam a 41 mil - respondem 
por 86% da arrecadação da Previdência So
cial. Isso é a tradução clara, plena, de que 
todo modelo económico utilizado ~elo País 
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ao longo desses últimos anos foi extraordi
nário e brutalmente concentrador, de molde 
a levar_ que qualquer que seja o setor oligopo
lizado atíngido pelo Governo desequilibra de 
tal maneira a receita, quer da Previdência, 
quer da Receita pública em geral, que faz 
com que os Ministros da Fazenda 5ejam presa 
p,ermanente de toda ação d~sses oligopólios. 
E dramático constatar que somos um país 
que cresceu economicamente, transfonnan
do seu PIB de oitenta bilhões tle dólares para 
algo em torno de. trezentos e .cinqüenta bi· 
lhões-de dólares~ segundo outros, em lOt:n_Q_ 
de quatrocentos, numa situação como essa. 
Oitenta c seis por cet:ltO da receita de contri
buições da Previ<;iênda So_çial resultam de 
apenas quarenta mil_empresas, o que signifi
cam 3,02% das empresas cadastradas no sis
tema da Previdência Social brasileira. 

Eram essas as palavras, Sr. Presidente, S-rs. 
Senadores. (Muito b~m!) 

Durante o discurso do Sr. A!mir Ga
briel, o Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secre
tário, deixa a cadeira da presidência. que 
é ocupada pelo Sr. Aureo Me/lo. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Com a palavra o nobre Senador Wilson Mar
tins. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Ronaldo 

Aragão. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo. Mello) -
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso 
Nacional está convocado __ para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje. às 18 horas e 30 
minutos, no plenário da Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Autea Mdlo) -
Nada mais havendo a tratar, ·vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno Unico, da redução fi
nal (oferecida pela Comissão Diretora em seu 
Parecer n" 19, de 1991). do Projeto de Decre
to Legislativo n~ 1, de 1991 (n" 191190, na 
Cámara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova por dez anos, a partir de 18 de 
junho de 1989. a concessão outorg_ada à Rede _ 
Riograndense de Emisswas Ltóa., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda curta, na 
cidade de Porto Alegre, Esi3.do do Rio Gran
de do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Aurco Mello)- Es
tá encea.a_d-ª a sessão. 

(Lev-atlta:se ã -seúâo- ás1Thoras e 35 
minutos.) 

ATA DA 209• SESSÃO, REALIZADA 
EM 13-12-90 

(Publicada no DCN - Seção II -
de 14-12-90) 

Retificaçôes 

À página n" 8176, 3• coluna, no Substitutivo 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n" 176, de 1989, que dispõe sobre 
a Política Agrícola, inclua-se por omissão o 
seguinte despacho: _ 

(À -ComisSiió de ASSu_nfOs Econômi· 

À página n" 8186, 2' coluna, no Parecer 
n" 471. de 1990, da Comissão de Educação, 

Onde se lê: 

PARECER N' 471, DE 1990 

Da Comissão de Educação, sobre as Eemn· 
das de Plenário n..sl a 12, ... 

Leia-se: 

PARECER N• 471, DE 1990 

Da Co"rrilssão de Educação, sobre as Emen
das de Plenário -n"s 1 a 12, ... 

ATO DO PRESIDENTE N• 365, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições_regímentais e regulamen
t_ares, de conformidade com a delegação de_ 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto -no art. 3", da Resolução 
SF n" 130, de 1980, no art. 4° do Ato da 
Comissão Diretora n• L de 1991. resolve res
cindir, a partir de 1" de abril de 1991, o contra
to de trabalho. sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia do Teriipo-de Servíço, de ANA 
MARIA DE CASTRO E SILVA OLIVAL. 
do emprego de Assessor Técnico do Gabinete 
da Presidência do Senado Federal. 

Senado Federal, 1·' de abril de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente.-

ATO DO PRESIDENTE N• 366, DE 1991 

O hesidente do Senado Federal, no uso 
da S_!J..!tcompetência regimental e regulamen
tar. ~m conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora n'·' 2, de 1973, resolve 
nomear ANA MARIA DE CASTRO E SIL
VA OLIVAL, Analista Legislativo, Área de 

Processo Legislativo, Classe "Especial", Pa
drão III, do Quadrp Pewanent~_do S~paÇio -.:: 
Federal, para exercer o cargo, eril comissão, -
de Assessor Legislativo, Código SF
DAS-102.3, do Quadro Permanente do sena
do Federal. 

Senado Federãl; Iv de abril de 1991.-
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 367, DE 1991 

O Presidente do __ Senado Federal, no uso 
da sua competência reglrriCiifãl e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dlreto:ra n<.> 2, de _1973, resolve 
dispensar, a pedido, FRANCISCO ZEN6R ,
TEIXEIRA, Analista Legislativo, Área, 'de 
Orçamento Público, Classe "Especial", Pa· 
drãõ -rn, do exercício, -em substituição, do 
cargo, em comissão, de Diretor da Secretaria 
de Serviços Especiais, ·código S_F· 
DAS-101,5, do Quadro Permanente dº Sepa-
do Federal, a partir desta data, . 

Senado Federal_, 2 de abril de 1991. -Se-
nador Mauro Benevides, Presiden~e~ ~ 

ATO DO PRESIDENTE N• 368, DE 19\li 

O Presidente do Senado Fideral, no Uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em confOrmidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resOlve 
nomear ANTÓNIO JOSÉ DE SOUZA MA· 
CHADO-. Analista Legislativo, Área de "Or
çamento Público, Classe "1~", Padrão IV ,,do 
Quadro Permanente do Senado Federal~ para 
exercer o cargo, em comissão, de Diretot~da 
Secretaria de Serviços Especiais, Código SF· 
DAS-101.5, do Quadro Permanente do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 2 de abril de 1991.- Se
nador Maur~ Beneyides, Presid~nte. 

PORTARIA N• 5, DE 1991 

O Díretór-=-Geral do Senado Federal, no 
uso das atribuições regulamentares e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 
15.982/90-4, resolve declarar nula a Portaria 
n~ 4, de 1990, do DiretOr da Secretaria Admi
nistrativa, que repre_endeu o servidor CAR
LOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS, 
Analista Legislativo, Área de Medicina e 
Odontologia, matrícUla n'' 1434, do Quadro 
Permariente do Senado Federal, com base 
no art. 546, incisos I. II e VII, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 
por falta de cumprimento dos devereS de assi
duidade, pontualidade e obediência às ordens 
superiores. 

Senado Federal, l" de abril de 1991. -
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 28• SESSÃO, EM 3 DE 
ABRIL DE 1991 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPED!ENTE 

1.2.1- Oflcios do Sr. 1" Secretário da 
Câmara dos Deputados 

N~'21 e 22/91, comunicando o arquiva· 
menta dos Projetas de Lei do Senado fi0

' 

301/89 e 99/81. 

1.2.2- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 44/91, 
de autoria do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, -que concede.ise:nção_ d9 Imposto 
sobre Produtos Industrializados para ca
deiras de rodas de qualquer tipo, apare
lhos locomotores e automóveis de passa
geiros, destinados ao uso de paraplégicOs · 
e pessoas com deficiência física. 

1.2.3- Requerimento 

- N~ 95/91, de autoria do Senador J uta
hy Magalhães, solicitando ao Ministro da 
Infra-Estrutura informações que mencio
na. 

1.2.4- Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n~ S/16/91, 
através do qual o presidente do Banco 
Central, solicita autorizaÇâo pará que o 
Governo do Estado da Paraíba possa emi
tir e colocar no merca:do, através de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Tesou
ro daquele estado, para os fins que espe
cifica. 

-Arquivamento em defmitivo do Pro
jeto de Lei da Câmara no 16/90 (n? 
1.216/88, na Casa tle origem), que acres-

SUMÁRIO 

centa parágrafo ao art. 33 da Lei n? 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR WILSON MARTINS ,
Considerações sobre o endividamento dos 
usineiros ante a possibilidade de um acor
do facii_itado de~tcs com o governo. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY 
- Encaminhando à Mesa requerimento 
de informações sobre o r_efinanciamento 
da dívida dos usineiros. 

SENADOR HUMBERTO_LUCENA, 
COmo Ude"r ~Análise-do rrojeto de Re
construção Nacional, lançado pelo Go
verno Cotlor. 

SENADOR ESPER!D!ÃO AMIN -
Ertçãmi_nbando â Mesa, requerimento de 

- ririlVoto de ceiisura ao Governo dos Esta
dos Unidos da América por sua interfe
rênda-ilOBID, bloqueando empréstimo 
já negociado com o Brasil. 

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA 
- Inconstitucionalidade do aumento da 
prestação da casa própria com base na 
Lei ri.? S. 177/91, por alterar unilateralmen
te contratos firmados pelos mutuários do 
Sistema Financeiro de Habitação. 

SENADOR FERNANDO HENRI
QUE CARDOSO- Desmentido ã notí
cia jornalística. de encontro de S. Ex• com 
o Presidente Fernando Collor para tratar 
do parlamentarismo. 

1~.6 - L~itura d~- projeto:S 

'-Projeto de Lei do Senado n" 45/91, 
de autoria do Senador Mário- Covas,- que 
dispõe sobre a·· proteção do mercado de 
trabalho da mulher nos termos do art. 

7°, XX, da Constituição Federal, e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 46/91, 
de autoria do Senador Mário Covã,s., que 
assegura a participação dos empregados, 
empresários e apose-ntados na administra
ção da Previdência Social (art. 194, VII, 
da Constituição Federal). 

-Projeto de Lei do Senado n~ 47/91, 
de autoria do Senador Mário Covas, que 

--disciplina o regime de trabalho ,da catego
ria dos trabalhadores domésticos, e dá ou· 
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado o?_ 48/91, 
de autoria do Se_nador Fernando Henri
que Cardoso, que dispõe sobre o ensino 
obrigatório da língua espanhola nos esta
belecimentos de primeiro grau .. 

1.2~7 --Requerimentos 

-No 96/91, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando da Secreta
ria de Desenvolvimento Regioil3.l da Pre
sidência da República e do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, in
formações que menciona. 

- N" 97/91, de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetas de Lei 
do Senado n9s4 e 5, de 1991. 

- N9 98/91, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, soli~tando autorização. 
para ausentar-se do País, no_ período com
preendido entre os dias 4 e 8 .de abril do_ 
corrente ano. 

- N9 99/91, de autoria do SenadorEs-' 
peridião Amin, solicitandO 'que seja con
signado em ata um voto de censura ao 
Governo dos Estados U n_idos da Amé
rica, pela posição adotada por seu repre
sentante no Banco Interamericano de De-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Ger•l do Sen•do Federal 
AGACIE L. DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÊ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
lUIZ CARLOS OE BASTOS 
D1retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

senvolvímento, no sentido de impor blo· 
queio do empréstimo de 350 milhões de 
dólares~ já negociado pelo Brasil. 

1.3- ORDEM DO DI/\ 

Redação final (oferecida pela Comissão -
Diretora em seu Parecer n~ 19, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo nô 1, 
de 1991 (no 191/90, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 18 de junho de 1989, 
a concessão outorgada à Rede Riogran
dense de Emissoras Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço Qe 
radiodifusão sonora em onda curta, na 
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. Aprovada, após usar da 
palavra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. À 
promulgação.-- -

1.3.1 - Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

-Requerimento n~ 98/91, lido no Ex~ 
pediente da presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão competente. 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO 00 SEIIIAOO FEOEitAI. 

DIÁIIIOOOC-UO -L 
lmpreuo sob • responubdec.t.tk ct. Ma. do ~.-o Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ·····································~~~-------:····- c..s 3.5t9,65 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ÁUREO MELLO - Co-
- biça internacional pela Amazônia. 

. SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO- Preocupações de S. Ex• com 
os rumos da CPI do Congresso Nacional, 
criada para apurar fraudes na Previdência 
So_ci8J. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Bai
xos preços da borracha natural na Amazó· 
nia, inviabilizando a sua extração. 

SENADOR ONOFRE QUINAN -
Homenagem ao Deputado João Natal, 
por sua investidüra mi l'residência da Co
missão de Justiça da Câmara dos Depu-
tados.~ _ 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG -Problemática educacional. 
. SENADÓRMÁRCIO LACERDA
Situação dos produtores de borracha de 
Mato Grosso,_ em face do aviltamento de 
seu preço no mercado interno. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY 
-_Homenagem à o• Erenita Helena 

Groschke Cavalcanti Lundgren, empre
sária nordes_tina. 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES- Comentários sobre 1o FGTS. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Artigo da Folha de S. Paulo de hqje, sob 
o título "Ensino pago," do Reitor da 
USP, Roberto Leal Lobo e Silva Filho. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação 

de emendas ao Projeto de Resolução n~ 
16/91, sendo que ao mesmo foi apresen
tada uma emenda. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- GRUPO BRASILEIRO DA ASSO
CIAÇÃO INTERPARLÚ.fENTAR DE 
TURISMO 

Ata da 7• reunião ordinária da C~mis
são Executiva, realizada em 28-1'1-90 

3 - MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

Ata da 28~ Sessão, em 3 de abril de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha 

Derzi, Lucfdio Portella, Wilson Martins e Diva/do Suruagy 

ÀS 14HORAS E 30MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES; 

Affonso Camargb - Alexandre Costa -
Alfredo Campos- Aluízio Bezerra -Ama· 
zonino Mendes- Beni V eras- Carlos De' 
Carli- Carlos Patrocínio - Chagas Rodri· 
gues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho 
Jorge - Darcy Ribeiro -- Dirceu Carneiro_ 
- Divaldo Suruagy- E leio Álvares- Espe- · 
ridião Amin- Epitácio Cafeteira~ Flavia
no Melo - Gerson Camata - Guilherme 
Palmeira --Hélio Campos - Henrique AI-

meida -Iram Saraiva - Irapuan Costa Jú
nior·_:.:.. João Calmon- João Rocha -Jonas 
Pinheiro- J osaphat Marinho-José EdUar
do -José Fogaça -José Paulo Bisol -
José Richa --Júnía Marise -Jutahy Maga
lhães -Lavoisier Maia- Levy Dias:- Lou
rival Baptista - Lucídio Portella - Man
sueto de Lavor - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Mautfcio COrrêa - Meira Filho -
Moisés Abrão ~ N'abor JúniOr --:- Nelson 
Wedekin - Odacir Soares - Onofre Qui· 
nam - Oziel Carneiro - Rã.chid Saldanha 
Derzi - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar 

-Teotónio Vilela FilhÕ- Valmir Campelo 
-Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) -
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 55 Srs,_ Senadofes. Havendo número regi
mental, declaro abérta a Sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicianiOs nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1? Secretário proCederá à leitura do 
Expediente. 

ÉJido o seguinte 
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EXPEDIENTE 
OFÍCIOS DO 

PRIMEmO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 21191, de 3 do corren_te, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 301, de 1989 (n" 5.377/90, naquela Casa), 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
transfere para o domínio do Distrito Federal 
os imóveis que menciOna. 

N" 22/91, de 3 do corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• g9, de 1981 (n• 6.550/85, naquela Casa), 
de autoria do Senador GastãQ Müller, que 
altera dispositivos do Decre:to-Lei n» 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) -
O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será tido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 44, DE 1991 

Concede isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados para cadeiras de 
rodas de qualquer tipo, aparelhos loco
motores e automóveis de passageiros, 
destinados ao uso de paraplégicos e pes
soas com deficiência física._ 

O Congresso Nacional dec;eta: 
Art. 1 o São isentos do_ Imposto sobre 

Produtos lndustrializado_s_ -IPI, as _cadeiras 
de rodas de qualquer tipo, os aparelhos loco
motores e os automóveis de passageiros de 
até lOOHP de potência bruta (SAE), destina
dos ao uso de paraplégicos e pessoas com 
deficiência física. 

§ 1" Os automóveis de passageiros de 
que trata este artigo deverão possuir adapta
ções especiais, tais como transmissão auto
mática e controles manuais, que tomem,sua 
utilização ade_quada aos paraplégicos e_ porta
dores de deficiência física. 

§ 29 A aquisição de automóveis de passa
geiros com a isenção prevista nesta lei far-se-á 
mediante laudo de perícia médica, expedido 
pelo Departamento de Trânsito ou órgão 
equivalente do estado em que residir o bene· 
ficiário, no qual serão especificadas as defi· 
ciências físicas existentes, e atestada a incapa
cidade para dirigir automóveis comuns, bem 
como a habilitação para fazê-lo em veículos 
com adaptações especiais, discriminadas no 
laudo. 

§ 3~ O laudo. previsto no parágrafo ante
rior será apresentado ao fabricante o_u reven
dedor do veículo, no momento da aquisição, 

Art. 29 O benefício fiscal previsto nesta 
lei poderá ser utilizado a cada 2 (dois) anos, 
ilos casoS de aquisição de cadeiras de roda 
e aparelhos locomotores, e a cada 5 (cinco) 
anos, nas aquisições de automóveis de passa
geiros. 

Art. 3~ Aplica-se, no_que couber, à isen
ção_estabelecida nesta lei, a legislação do Irn
oosto sobre Produtos Industrializados- IPL 

Art. 4'' O Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de publicação desta 
lei, expedirá as instruções necessárias à sua 
execução. 

Art. 5o Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6" Revogam~se as_ disposições effi 
contrário. 

Justificação 

Um dos pilares da democracia consiste em 
assegurar aos menos aquinhoados pela sorte 
oU pela natureZa a sua integração à vida co
munitária. 

Nesse sentido, quaisquer benefícios conce
didos aos portadores de deficiência física, vi
sand_o facilitar-lhes as condições de vida, além 
do_ sentido humanitário, possuí conotação de 
aperfeiçoamento democrático. 

Ê tradição em vários países a concessão 
de benefícios fiscais, visando atingiras efeitos 
acima desci'ifOs:- -- --

Recentemente a Lei nº 8.000, de 13 de mar· 
ço de 1990, concedeu a isenção prevista neste 
projeto, em caráter temporáiiO. 

Pretende_~sc _agora tornar o benefício per
manente, por ser justo e contribuir para a 
integração social dos menos favorecidos. 

São estas as principais razões que me levam 
a apresentar este_ projeto de lei, para o qual 
espero contar com o apoio dos Senhores Con
gressistas. 

Sala das Sessõ_es, 3 de abril de 1991. -
Senador Lourembe,rg Nunes Rocha, PTB/ 
MT. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N'' 8.000, 
DE 13 DE MARÇO DE 1990 

Concede isenção do Iniposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI, na aqui~ 
sfção de automóveis de passageiros e dá 
outras providências. 

(A- Co~issÓo de Assuntos Económicos 
-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão competente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. l'' Secretário. -

:c :é: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 95, DE 1991 

Nos t~rmos do art. 216 do Regimento In
cemo ào Senado Federal, combinado com 
o§ 2? do art. 50 da. Constituição da República, 
r~ueiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da 
Infra-Estrutura as seguintes informações: 

I -relação de todas as obras, custeadas 
total O!l parcialmente com recursos da União 
e exec_ut_ad{l.S diretamente ou por meio de es
tados e municípios, que tenham sido iniciadas 

em governos anteriores e estejàm atiialmente 
paralisadas; 
II-detalhamento das razões que determi~ 

naram a paralisaçâo-dessas obras; 
III- especificação do montante de recur

sos federais investidos em cada obra e qual 
a previsão de custo para a sua conclusão; 

IV -indicação do início de cada obra e 
de quando ocorreu sua paralisação. 

Justificação 

Freqúentemente, nos tem chegado notfcias 
dando conta da paralisação de obras iniciadas 
em governos anteriores, após vultôsos inves
timentos de recursos da União nessas mesmas 
obras. 

Assiffi, o presente requerimento de infor
mações objetiva obter esclarecimentos sobre 
a veracidade de. tais fatos, os valores inves~ 
tidos e as razões da Paralisação das mencio
nadas obras. 

Insere-se a medida, sem dúvida, na compe
tência fiscalizadora do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1991. -
Senador Jutahy Magalhães. 

(A Comissdo Diretora;) 

O SR. PRESIDENTE.(Wilson Martins)
O requerimento lido será despachado à Me
sa, para decisão, nos termos do inciso III 
do art. 216 do Regimentointerno. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) -
A presidência recebeu o Ofício n" S/16, de 
1991 (n~· 666/91, na origem), através do qual 
o presidente do Banco Central,_nos termos 
da Resolução no 5&, _ _de_ 199.0, solicita autori
zação para que o Governo do Estado da Pa
raíba possa emitir e colocar no mercado, atra
vés de ofertas públicas, Letras Finariceii"as 
do Tesouro daquele Estado, para os fins que 
especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos-. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)
A Presidência comunlca ao Plenário que, 
uma vez findo o prazo fixado no parágrafo 
único do art. 254 do Regimento Interno, sem 
interposição do recurso ali previsto no senti· 
do da tramitação da matéria, determinou o 
arquivamento definitivo do Projeto de Lei 
da Câmara n" 16, de 1990 (n" 1.216/88, na 
Ca~a de origem), que acrescenta ~parágrafo 
ao art. 33 da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Sr. Wilson Martins deixa a cadeira 
da presidência que é ocupada pelo Sr. 
Divaldo Surnagy. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
-Passa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Almir 
GabrieL (Pausa.) 

S. EX" não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Maranhão. (Pausa.) 
S. Ex~ declina da palavra. 
Conc_edo a palavra ao nobre Senador Wil

son Martins. 



1352 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Abril de 1991 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo 
vem se ocupando, por último, com financia
mentos concedidos pelo Banco db Brasil aos 
usineiros do País. O exemplar do dia 30 últi
mo faz referência aos empréstim-os já conce
didos e à situação existente entre o banco, 
o Tesouro Nacional, a Receita Federal e os 
usineiros. -

Leio alguns tópicos da notícia, do comen
tário feito por Josias de Souza, da agência 
de Brasília: - - _ --

Documento reservado do Banco do Brasil 
(BB) afirma que usíneiroS têm "elevado nível 

....de endividamento", foram beneficiados com 
"sucessivas composições de dívidas" e ainda 
assim "deixam de honrar os compromissos 
e voltam a pleitear novas acomodações". 

Apesar da fama de maus pagadores, expos
ta até nas anotações oficiais, os usineiros es
tão sendo beneficiados com uma nova nego
ciação de suas dívidas com o Goveino Fede
ral. O totul do débito é ele Cr$ 311 bilhões, 
o equivalente a cerca deUS$ 1,2 bilhão, 

Os usineiros devem para o BB (Cr$ 170 
bilhões), para o Tesouro Nacional Cr$ 80 bi
lhões) e para a Receita Federal (Cr$ 61 bi
lhões). O plano do Govern_o, anotado em 
documentos obtidos pela Folha, prevê o re
parcelamento dessas dívidas em prazos de até 
15 anos, com juros que váriam de 5% a 12% 
ao ano. 

Os pareceres do ~B e da Receita Federal 
apontam um detalhe que ajuda a explicar o~ 
motivos que levam as repartições públicas de 
Brasília a dispensarem tratamento especial 
aos usineiros. U BB diz que os usineiros pos
suem "grande poder de representação e mo~ 
bilizaçãO política". 

A Receita Federal anota que a "mobili
zaç~o do setor" é um dos fatores que emper
ram a cobrança dos débitos tributários. O 
outro fator é "o uso continuado .de ações na 
Justiça, que vêm barrando as ações fiscais". 

A corporação dos usineiros pediu ao Go:. 
vemo Collo_r__ vários "favores" - a palavra 
é usada no parecer da Receita Federal. O -
assunto está sendo estudado por uma comis
são de funcionários da Presidência da Repú
blica (Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal); do Minist€río da Economia (Tesouro 

:-.e Receita); ·e do Banco do Brasil (Diretoria 
de Crédito Geral, Serviços e Assuntos Bancá
rios). Como se vê, Sr. Presidente, há uma 
comissão, composta de representantes do 
Banco do Brasil, do Tesouro Nacional e da 
Receita Federal, estudando a nova proposta 
feita pelos usineii"os ao Governo Federal. 

No instante em que se estuda essa proposta 
e em que são colocados em forma de denún
cias pela imprensa do País os empréstimos 
já concedidos e não pagos, as sucessivas aco
modações, como dizem os jornais, venho à 
tribuna desta Casa para fazer unl breve co
mentários a esse respeito. A matéria é de 
suma importância, e o jornal fez muito bem 
em trazê_-la ao conhecimento da Nação. O 
~t'? se pensa, sensatamente, não é criar difi-

culdades a es.s~ setor da produção brasileira, 
mas encontrar uma fórmula que não seja uma 
saída, uma esqtpadela para os devedores que 

- não vêm honrando os seus compromissos, 
uma fórmula de acordo com a qual esse setor 
da produção brasileira possa continuar as 
suas atividades_, sem dúvida da maior impor· 
tânci_a para o País, mas que não se transfor· 
me, no futuro,_ num novo escândalo. 

É preciso que se encontre uma solução dig
na para as partes contratantes, que não amea
ce os cofres do banco e que não seja motivo 
p-ara que, no futuro, se diga que os usineiros 
são maus pagadores, como está na imprensa, 
como acabo de ler . 

A minha atenção, Sr. Presidente, foi des
pertada por essa notícia, especialmente por
que há algum tempo acompanho esse setor. 
E o faço porque, como Governador do meu 
estado, tive a minha atenção despertada para 
o- problema quando lá se instalaram as indús
trias alcooleiras. Fui testemunha dos traba
lhos reali_zados pe1os industriais nos cerrados, 
que se transformaram em -·canaviais verde
jantes, do trabalho que isso tudo deu e tam
bém do aparecimento dos bóias-frias no meu 
estado. Fui chamado inclusive a instalar dele
gacias de polícia, construir eStradas, abrires
colas, postos de saúde, enfim, fui chamado, 
como Governador, a levar os serviços do esta
do a maisâe uma dessas usinas, que em Mato 
GrosSo do Sul são diversas, e tive cantata 
também com os representantes dos usineiros 
que se instalaram no meu estado. Em algu
mas das vezes, tive cçmtatos pessoais com 
os próprios uSíneiros. 

Quando procurava, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, saber como andavam as finanças 
do meu estado e procurava informações sobre 
os que pagavam e os que na:o pagavam o 
Imposto de Circulação de Mercadoria, tinha 
sempre a informação de que os usineiros não 
pagavam. Ele_s não recolhiam os impostos 
que lhes cabia recolher. 

Numa das vezes em que com eles mantive 
cantata - recebia-os sempre, em conjunto 
ou- separadamente -, lembro~me bem que 
eles me -levaram um parecer de jurisconsul
tos, segundo o qual as operações que faziam 
não estavam sujeitas a impostos. Argumentei 
que eles utilizavam os serviços do estado, de 
_escolas, de estradas, das atividades de polícia, 
segurança e,_ no instante em que deveriam 
tecólher ao Estado recursos para que pudés-_ 
semos levar esses benefíciosd a eles, aos de
mais contribuintes e a toda a população, eles 
encontravam pareceres, formas de não reco~ 
lher os impostos. 

Depois que saí do Governo, procurei infor
mar-me de como andava a questão do recolhi
mento do imposto por parte dos usineiros. 
O depoimento que tive do meu sucessor foi 

_o mesmo: nã-o-recolhiam os impostos, o que 
me levou a indagar se nos demais estados 
da Federação ocorria a mesma coisa, porque 
tive a inforinação de que a situação era mais 
ou menos a mesma, ou seja, que por parte 
dos usineii"OS- da cana-de-açucar o recolhi· 
men_i_o de impostos era praticamente ne-
nhum · 

Algo está errado nisso, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. Não podemos ter industrias 
instaladas neste País, seja qual for o setor 
produtivo, sem que os indústriãiS, sem que 
os empresários se decidam a contribuir tam
bém para o Erário, com recurSOs capazes de 
serem transformados em be-nefícios públicos. 

Não podia, portanto, no instante em que 
leio na imprensa do País problemas dessa 
magnitude, deixar de trazer a minha pequena 
contribuição ao Senado, aos meus pares, o 
meu testemunho pessoal sobre e_sse_assunto. 

Que isso não se transforme, no Iuturo, co
mo já disse, num grave problema de endivida
mento de um setor do qual precisamos. t. 
um setor dos mais necessários. A indústria 
alcooleira aí está a produzir milhões, bilhões, 
trilhões de litros de álcool, álcool esse que 
aciona as nossas máquinas e que é _o sucedâ
neo do óleo que a cada dia se torna mais 
difícil para pafses como o nosso, que não têm 
ainda uma produção capaz de abastecer o 
merca-do interno. 

O Sr. Humberto Lucen~- Permite-me V. 
Ex' uin aparte? 

O SR., WILSON MARTINS - Perfeita· 
mente. nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena-_ Ouço com inte· 
resse o prontiriciarilento de V. Ex", que é mui
to oportuno. Nem de longe desejo apresen
tar-me como um defensor dos que se dedicam 
à produção do àlcool e do açúcar no País, 
particularmente no que tange à denúncia de 
V. Ex•, de que eles são contumazes devedores 
do fisco estadual - e quem sabe, também 
do fisco federal- _já que, segundo V. Ex•, 
eles se arrimariam em parecere~ de eminentes 
jurisconsultos para não recolherem tributos 
aos cofres públicos, o que me parece um ab
surdo total, do ponto de vista jurídico. Ape
nas gostaria de dizer a V. Ex", por ser a minha 
região Nordeste uma das maiores produtoras 
de açúcar e álcool, já que ali estão localizadas 
dezenas de usinas e destilarias~ que, a mim 
me parece, no que tange ao endividamento 
para com bahcos oficiais, que esse setor real
mente está numa crise bastante séria, tendo 
em vista sobretudo o atraso, por parte do 
Governo, do pagamento de alguns subsídios 
que ainda complementãin os pi"eÇos""desses 
produtos que estão bastante defasados, não 
apenas a nível de mercado interno, como de 
mercado externo. E o que nos intranqüiliza 
mais, a nós do Nordeste e, no caso especial, 
do meu estado, a Paraíba, é que o setor çie 
produção de açúcar e álcool, pelo menos no 
meu estado, é um daqueles que ainda estão 
organizados. No que diz respeito aos demais 
produtos agrícolas, notadamente o algodão, 
cujo cultivo foi bastante atingido pela chama
da praga do bicudo e o sisai, que também 
teve seu preço depreciado nos mercados in
terno e externo, to.dos eJes estão numa situa
ção muito difícil no contexto da economia 
regional e da economiado meu estado. Por
tanto, preocupa-me seriamente a crise que 
atinge esse setor produtivo por ser um setor 
que responde pelo desenvolvimentó econô-



Abril de 1991 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçllo II) - Quinta-feira 4 1353 

mico, particularmente dos estados nordesti- · 
nos. Ademais, o Governo tem- que levar em 
conta o grande compromisso que assumiu 
com a sociedade, no sentido de estimular a 
produção do álcool carburante, dentro do 
programa do Proálcool, que representou uma 
grande conquista da tecnologia nacional, na 
medida em que o Brasil se tornou pioneiro 
na produção dessa alternativa de_ comb_u_stí
vel, o que levou a indústria automobilística 
nacional a produzir o carro a álcoot, que hoje 
está nos servindo muito bem, sobretudo nu
ma situação como a no-ssa que ainda é de 
um país que não tem a auto-suficiência de 
petróleo e, portanto, não dispõe dos combus
tíveis derivados de petróleo, a ponto de subs
tituir a prOdução de álcool carburante. Louvo 
o proni.tnciamento de V, Ex•, mas lembro 
que temos que compreender esse endivida~ 
menta. Claro que ele não deve amanhã ser 
perdoado e nem a sua composição pode, tam
bém, se tornar mais um escândalo financeiro, 
mas a meu ver, nobre Senador Wilson Mar
tins, sem esquecer a sua grave denúncia quan
to ã sonegação de tributos, por parte dos usí
neiros de álcool e acúcar,-acho que sua ina~ 
dimplêncía decorre da própria recessão eco
nómica, porque, hoje, é difícil encontrarmos 
um setor produtivo neste País, seja primário, 
secundário ou terCiário, que não esteja com 
séria5 dificuldades de pagar seus compromis
sos em dia. Tanto que V, Ex~ vê, diariatriente, 
como se multiplicam os casos de concordata 
preventiva e de falência. 

O SR. WILSON MARTINS -Agradeço, 
nobre colega. 

Com relação aos subsídios que V. Ex• colo
cou no aparte com que me distínguiu, subsí
dios que deveriam ainda ser pagos aos usinei
ros, aqui também temos a informação dessa 
matéria que li em trechos, segundo a qual 
os usineitos deveriam ainda receber 21 bi
lhóes em subsídios atrasados. Essa parcela, 
adianta aqui a Folha de _s. Paulo, deveria ser 
usada para abater a dívida. A Folha de S. 
Paulo ainda conclui dizendo que o Governo 
prevê a liberação de novos financiamentos 
para os usineiros. 

Sr. Presidente, era a matéria que precisava 
trazer ao conhecimento do Senado Federal 
e do País e que aqui deixo registrada, na 
esperança de que este setor da nossa econo
mia se recomponha, não apenas nos bancos, 
como se está fazendo, mas se recomponha 
realmente na sua economia e possa continuar 
a prestar esses relevantes serviços que vem 
prestando ao Brasil. Não podia, de maneira 
nenhuma, como senador do meu .estado, dei
xar de trazer aqui as minhas afirmações, neste 
instante, nem relativamente à sonegação de 
impostos que está havendo para o meu esta
do, por parte dessa parcela de produtores, 
nem de pedir que as autoridades incumbidas 
do exame de novas linhas de créditas, de nova 
recomposição para o setor usineiro, usem de; 
cautela. Tampouco poderia deixar de pedir. 
que o assunto fosse examinado com toda a 
cautela, com todo o cuidado, capaz de fazer 
com que surja um novo período para os usi: " 

neiros. Mas não façamos: aí, um râ:stilho para 
futuros escândalos como os da Previdência, 
neste País, Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 

- Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT- SP. 
Pronuncia o seguinte disc_urso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, $_enador Dival
do Suruagy, Srs, Senadores: 

DiZ a ímprensa, hoje, que: 

"Governo vai refinanciar a dívida de 
usineirõS. Qtié o Presidente da Repú
blica resolveu realizar operação de so
corro fiil-anCeiro para beneficiar produ
tores de açúcar e álcool, o que teria pro· 
vocado enorme constrangimento entre 
os técnicos do Ministério da Economia 
e "do Banco do BrasiL" 

Estranham a decisão do Governo de ajudar 
os. tisirieii-os'; tonll!.da por Um grupO que se 
restringiu ao Presidente Fernando Collor de 
Mello, à Ministra da Economia, Zélia Car
doso de Mello, e ao Secretário do Desenvol
Vimtirito Regioital, Egbáto Baptista. 
--Estamos f:ritrando;·sr: Presidente, com re

querimento de informações à Presidêllcia da 
República, à Secretaria do Desenvolvimento 
Regional, ao Ministério da Economia, para 
que esclareçam, exatamente, a maneira como 
9 Governo __ resolveU procUrar refinanciar a 
dívjda total que, segundo o jornal O: Estado 
de S. Paulo, atiilgiria 311 bilhões de cruzeiros, 
sendo 170 bilhões com o Banco do Brasil, 
80 bilhões com o Te"souro Nacional e 61 bi
lhões em débitos com a Receita Federal. É 
possível que haja ainda débit"os com a Previ
dência Social. E o nosso requerimento refe
re-se também a ess._es_ possíveis débitOs das 
usinas de álcool e de açúcar com a Previ-
dência Social. _____ _ 

O que Se nota nest~Pãís é q!le o Governo 
do :Pr~idente Fern-aridç Collor de Mello, em 
c_Q_ntinui4ade àquilo que tantas vezes ocorreu 
durante os regimes militares, ~:esolve destinar 
recursos do Tesouro Naciori"al, exatamente 
em primeiro lugar, para cobrir priõlidades 
daquele~ quefraudar3:m ou_deixa,ra_m de cum
·prir com suas obrigações, seja _de pagamento 
de Imposto de Renda, seja de pagamento 
de débitos jUnto àS instituições oficiais, como 
o Banco do_ Brasil, o BNDES ou junto à Pre
vidência Social. 

Se de um lado é necessário que ó Governo 
seja_ extremamente .rigOroso na maneira com 
que está investigando fraudes no Instituto 
Nacional de Se_guro Social, porque há de se 
ter o maior rigor, apontar as responsabili
dades e enviar à Justiça o nome daqueles 
que fraudaram ou que contriQuíram para que 
houves_se fraudes, desviando recUfsos de to
dos os contribuintes da Previdência Social, 
beneficiando alguns' extraordinariamente, há· 
que se levar em conta que não se pode sim
plesmente arrumar formas de estar dando re-

cursos da população para quem deíxou de 
cumprir com as obrigações legais. 

Há ainda que se pensar em outra questão. 
Será que a maneira de se estimular o cresci
mento da economia brasileira é, em primeiro 
lugar, dar facilidad_es, subsídios, perdão por 
débitos a grandes empresários? Não será isso 
uma distorção? Não será isso exatamente o 
contrário daquilo que se poderia esperar por 
parte de um Presiçiente da Re_pública, que 
assumiu dizendo que iria combater as elites, 
que iria combater aqueles que sugavam recur
sos da população, do Tesouro Nacional, de 

·maneira indevida? 

Sabemos que existe, e-ntre os parlanlen
tares, no Congfessq Nacional, p~soas que 
conhecem muito de perto a economia das 
usinas de ãlcool e açúcar, não apenas do Nor
deste, mas de Minas Gerais, do Rio de Janei
ro, de São Paulo. Seria importante que todos 
n6s- pi-acurássemos _aqui examinar em _ _gue· 
medida isto não representa uma forma de 
conc.cntrar recursos e rendas nas mãos daque
les que detêm maior poder econórriico no 
Pa(s. 

Refinanciar dívidas sem reais contrapar
tidas, sem que haja exigências de obrigação, 
de cumprimen~o de direitos sociais, de direi
tos trabalhistas, sem que haja um compro
misso de responsabilidade social, seja por 
parte de usineiros, ou de quaisquer empre
sários neste País, significa dar continuidade 
a um modelo de concentração de rendas, de 
riquezas, que levou o Brasil a tornar-s-e aque
le País onde os 10% mais ricos_ detêm a maior 
parcela do bolo da e_conomia em qualquer 
outro pats, para os quais há dados disponíveis 
nos relatórios, cóffiõ õS--do Banco Mundial. 

Por esta razão, Sr. Presidente, é que nós 
queremos saber a informação a mais com
pleta possível e os critérios que levaram o 
Governo brasileiro a tomar a atitude de consi
derar que essas usinas ou seus proprietários 
deveriam ter maior prioridade do que outras 
áreas de desenvolvimento econômico social 
de alta prioridade no País. Por esta razão 
é que estamos entrando, nesta tarde, com 
o requerimento de informações. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR._EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO· 
NUNCIAMENTO: 

REQUERIMENTO 
- -- -

Requ-eirO, nos termos do art. 216, do Regi
inento Interno do Senado Federal, combi-

---.OidO Coin O art. 49, inCiSo X da ConStitUiÇão 
Federal, sejam prestadas, pela Secretaria de 
DesenvolvimentO Regional da Presidência da 
República e pelo MinistériO da Economia, 
Fazenda e Planejamento, a:s· informações 
abaixo: 
1-Quais ~ão _o(prodl}_tores de açúC?f e 

álcool (pessoas físicas e jurídiCasJ Co"m -débi
tos vencidos e não Iicíuidados junto a·iilsfítui
çÇ)es oficiais de crédito e demais organismo_s 
federais. 
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2-Explicitar, em cada _caso, -o valor do 
principal, juros e correções riormais de con
trato, data do vencimento e os valores de 
juros, multas e correção monetária decorren
tes da mora ou inadimplência. 

3 - Quais foram oS prOCédimeiltos-de co
brança adotados em cada caso. 
4-Caso não tenha ocorrido cobrança, 

quais foram os critérios· âdotados para refi
nanciamento dessas dívidas. Esses critérios 
foram adotados para todos os devedores. Se 
não, qual o critério ·para escolha dos deve
dores beneficiados com· esse refinariciame"ri
to. 
5-Relativamente à.s operações de refi

nanciamento, detali:J.ar, por devedor e insti
tuição credora, o montante a ser refinan_cia
do, o prazo total dessas operações de refinan
ciamento, período de carência, periodicidade 
de pagamento e respectivas taxas de juros 
pré e pós-fixadas. 

6 -De onde advirão o_s recursos para fazer 
frente a esses refinanciamentos. Que critériOs 
o Governo Federal adotou para avaliar que 
os recursos aplicados nesses refinanCiamen
tos são mais importantes e prioritáriOs-dO que 

, programas de investiinentos em ãreas Qe de
senvolvimento económico-social. -oSenador 
Eduardo Matarazzo Suplicy 

Quarta-feira, 3 de abril de 1991 

O Estado de S. Paulo 

Política Económica 

GOVERNO V AI REFINANCIAR 
DÍVIDA DE USINEIROS 

CoDor e Zélia autorizam 
operação que envolve 

Cr$311 bfihões do Banco 
do Brasil e do Tesouro 

Mauricio Corrêa 

Brasília - A operaçã-o de socorro finan
ceiro que o governo eStá montando para be
neficiar os produtores de açúcar e álcool pro
vocou um enorme constrangimento entre os 
técnicos. do Ministério da Economia e do 
Banco· do Brasil. Eles não concordam com 
a decisão de ajudar os usineiros, tomada por 

-.um grupo que se restringiu ao presidente Fer
nando Collor, à ministra da Economia Zélia 
Cardoso de Mello e ao secretário de Desen

. volvimeD.to Regional Egberto Batista. Tanto 
no Ministério da Econoniia quanto no Banco 
do Brasil informa-se qUe "veio de cima" a 
autorização para refirian"ciar- a dívida total, 
que já atinge Cr$311 bilhões, sendo Cr$170 
bilhões com o Banco do Brasil, Cr$80 bilhões 
com o Tesouro Nacional e Cr$61 bilhões em 
débitos com a Receita Federal. 

Na Secretaria da Receit_fl Federal, do Mi
nistério da Economia, um técnico argumen
tou que não há motivos para o governo não 
executar t~-ma dívida que gira em torno de 
Cr$61 billiões, resultante de débitos dos usi
neiros com o antigo Instituto do Açúcar e 
do Álcool (IAA) e de calote no Imposto. de · 
Renda (IR). Na área do Tesouro Nacional, 
al_guns especialistas revelaram q)le os usinei-

ros têm uma dívida no valor de Cr$80 bilhões 
e _agora· estão reivindicando recursos novos 
da ordem_ de Cr$34 bilhões. Desse mol).tante, 
Cr$21 bilhõ.t:S s~riam rehtivosa subsídios que 
os UsineírOs-entehdem que lhes são d.t:vidos 
pelo Tesouro Nacional, enquanto Cr$13 bi
lhões-representariam efetivamente o "dinhei
ro novo" que o governo emprestaria aos pro

-dutores de açúcar e álcool. 
Dois diretores do Banco do Brasil estão 

envolvidos no esquema de favorecimento aos 
usineiroS: Celso de Freitas Cavalcanti, da 

--·ar~a de R,ecursos Humanos, e Cláudio Dan
tas, da área de Crédito Geral. Dantas Iaz 
parte da comissãO qlú! estUda o reescalona
mento das dívidas dos _usirieiros. É de_ Sergipe 
e participou da campanha do então candidato 
Fernando Collor. Cavalcanti (que não está 
diretamente envolvido na questão, mas tra
balha_nO$ bastidores) é de_ Alagoas, amigo 
pessoal de Collor, e transfonnou a sua ante-· 
sala, no Banco do Brasil, num ponto de en
COntrO de empresários alagoanos. Declarada
mente, Cavalca_nti é_ candidato a deputado 
re-deral por Alagoas, em 1994. 

A comissão é presidida por Pedro Robério 
No"gueira, o gerente do Setor Sucroalcooleiro 
da Se.c:retari~ ele OeseqvO!Virriento RegiOnal, 
que antes do governo Collor era executivo 
de usinas do Estado de Alagoas. Também 
é íntegra:da por Ricardo Mesquita, diretor 
do Departamento de Abastecimento e Preços 
do Ministério da_ Ecpnomia. O grupo ficou 

-teuriido, ariteontem~ entre IS _horas e 21h30 
min, na SDR, mas não chegou a uma conclu
são, pois estão havendo-dificuldades para cru-
zar todas as lnfonriações. - __ 

Funcionários do Banco do Brasil e do Mi· 
nistério da Economia revelaram que também 
há pressões em favor do refinanciamento des
sas dívidas ft!itas pelo senador Marco Maciel 
e pelo deputado Ricardo Fiúza, ambos de 
Pernambuco, que lideram as bancadas gover
nistas na Câmara e no SenaOo. Um técnico" 
do BB lembrou que foram. os usineiros de 
Alagoas e Pernambuco os principais respon
sáveis petas quebras dos bancos dos Estados 
de A1agoas (Pi"Oduban) e cje Pernambuco 
(Bandepe), pois não honraraffi seu~ compro
missos com as duas instituições. O Froduban 
ficou sob intervenção do Banco Central e o 
Bandepe está negociando um empréstimo de· 
liquidez com as autoridades monetárias. 

Basicamente, a dívida de Cr$311 bilhões 
está relacionada com obrigações de usineiros 
do Nordeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Uma fonte exp1icou que os usineiros do Esta-
do de São Paulo co"ntrafram-, principalmente, 
fin_:_nci~?~s_e?:_ ~an~os P!.~~~d~s: 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-. 
plicy, o Sr. Divafdo Suruagy deixa a ca
deira da-prestaenda que é ocupada pelo 
Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3'1 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (_R,achid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena
_d~r H?m~erto Lucena, com_o_!-fde~ .• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (l?MDB
PB. ComO Líder, pronuncia o seguinte dis-; 

curso.) -Sr. Presidente_, Srs. Senadores, ho
je, quero falar sobre o chamado Projeto de 
Reconstrução Nacional. 

GrãçaS ao mar_keting poiítico, da Asses
soda de Comu_nicação Social_ da Presidência 
da República, esse documentO chegoU à opi
nião pública como sendo o único caminho 
para a -sOlução de todos os graves problemas 
que, hoje em dia_, afligem, -profundamente, 
as nossas populações, notadamente 'as_ suas 
Camadas mais liumildes e póbi"es. 

lniciallnente, diria que o Projeto de Re
construção Nacional, cuja fotocópia: me foi 
encarriinhada, cqmo a ouúos Srs. Senadores, 
não passa de uma mera declaração de inten
ções. Tanto assim que, ao contrário do que 
divulgou o noticiário oficial da Hora do Bra
sil, o projeto não foi encaminhado ao Con
g:r:esso Nacional. 

Tenho, para lni, que o Projeto de Recons
, truçáo Nacional, na versão que nos foi entre
gue, não passa de um esboço inacabado de 
um novo plano nacional d"e desenvolvimento, 
que, pela Constituição-;-·o-Senhor Presidente 
da República tem que enviar ao Congresso 
Nacional. 

Se não, vejamos. O documento que tenho 
·em mãos,_scib o -~ítulo-a:e Projetõ de Reçqns
. trução Nacional, tece uma série de conside

rações genéricas sobre vários aspectos-da pro
blemática nacional. Depois de uma introdu
ção, detém-se no papel do Estado e na sua 
reforma, adentrando-se pela reforma admi
nístrat!Va; pelo Programa Federal de Desre
gulamentação; pelo Programa Nacional de 
Desestatizaç_ão, pelas empresas Estataos. 
Detém-se, também, nas prioJ?dades p~ra a 
reconstrução nacional e desdobra coinentá
rios sobre a restruturação competitiva da eco

. nomia, com incursões ainda muito prelimi-
nares sobre o padrão de financimento" de no
vas etapas do crescimento económico nacio
nal; sobre uma nova poftica de capital estran
geiro; sobre educação, sobre relação entre• 
capital e trabalho; sobre meiO ambiente; so~ 
. bre o resgate da dívida SOcial, com subtítulo 
voltado para o combaie à pobreza absoluta. 
Detém-se, ainda, sobrf! a cidadania- e seus 
idireitõs furidamentais i sobre o Brasil no ce
lnário internacional, para, afin-ar, nO seU ãne-
1xo, elencar as principais medidas propostas 
'para a implementação do projeto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a primeira 
avaliação do chamado Projeto de Recons
trução Nacional, que o Governo tollor pro
põe como base para um amplo entendimento 
nacional, é de que, embora não seja rigorosa
mente um plano, o documento alia uma sél'ie 
de idéias importantes para a reformulação 
da economia, particularmente do pa~el do 

-Es..t.ado_. ___ _ ___ _ 

O Goverlio deixa de -lado, momentanea
mente, segundo parece, a' edição de medidas 

· provisórias e busca sair do isolamento político 
e da falta de creCiibílidade pública a que che
gou, através do anUncio de algumas propostas 
de emenda constitucional, de projetas de lei 
complementar e de lei ordinária, de decretos, 
de portarias, de convênios, de contratos, de 
acordos internacionais. 
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A situação da economia do País, contudo, 
não é das melhores. A enorme recessão de 
1990 tende a ter repercussão ainda em 1991; 
e não sendo possível resolver a questão no 
curto prazo, mudando-se de vez o enfoque 
recessivo e todo o diagnóstico equivocado, 
a começar da adoção de_ uma urgente política 
de emprego e renda, não há como fazer o 
PIB crescer 3% este anõ, como pretende a 
equipe económica do Governo. Em outras 
palavrac;, o Projeto de Reconstrução Nacio
nal, por ser, como _disse o esboço de um plano 
nacional de desenvolvimento que ainda não 
foi enviado ao Congresso Nacional, é uma 
programação d_e longo prazo, para, pelo me
nos, uns_cinco anos. Enquanto isso, teríamos 
que ter, emergencialmente, algumas decisões 
que nos fizessem sair dessa brutal recessão 
em que se encontra o País, sob pena de não 
r ermos nenhuma chance de retomada do cres
cimento económico, nem hoje nem amanhã. 

O projeto envolve pontos que, no-se_u con
junto, podem ser tidos como importantes, 
com exceção de alguns, nitidamente expres
sivos de uma visão errónea sobre a adminis
tração pública. Como é Caso, Po"r eXeinplo, 
da extinção- da estabilidade do funcionário 
público, da revisão da aposentadoria por tem
po de serviço, como, também, do fim da uni
versidade pública gratuita. 

Quanto à estabilidade do servidor público, 
é preciso que se ponha em relevo que~ no 
caso, a Constituição refere-se apenas à estabi· 
lidade dos servidores concursados, a qual se 
alcança, após dois anos de exercício, e aos 
servidores que na data da promulgação da 
Constituição de 1988 cOntavam cinco anos
de serviço. É preciso ainda que se lembre 
que a estabilidade compreende apenas os ser
vidores da administração direta, porque os 
servidores da administração índireta, isto é, 
os empregados das empresas públicas, não 
têm esse direito, pois continuam regidos, pu
ra e simplesmente, pela Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - V. Ex· me per
mite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Pediria 
um pouco de tempo a V. Ex~. 

Portanto, a estabilis:lade do servidor públi
co da administração direta não constitUí" ne
nhum risco a uma política de maior austeri
dade no custeio de pessoal da administração 
pública. Ainda mais quando sabemos que foi 
justamente a administração diretã, qUe repre· 
senta um percentual mínimo de toda a despe
sa de pessoal da União, aquela mais dura
mente atingida pelas demissões _em massas, 
promovidas pela reforma administratíva do 
Governo Collor · -

Esses pontos, além da propalada reVisão 
dos monopólios estatais, são eminentemente 
polémicos, o que não ajuda, em nada, o en
tendimento nacional, como propõe o Gover
no. 

Ouço V. EX', obre Senãdor Epitácio Cafe
teira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador 
Humberto Lucena, estou ouvindo o discurso 
de V. Ex• como Líder do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro. Evidente
mente, a análise .de V. E~· teria que ser em 
rápidos exames do chamado Plano de Re
construçãO NaciOnal. Eu gostaria de dizer 
que estou solidário-com V. Ex~ porque, na 
realidã.de_, eu tenho dito que O plano se asse
melha oia!S a um estatUto de um partido polí
tiCo. Poderia ser até o programa de um candi
dato ao Governo. POrém, normalmente, o 
Presidente e o seu primeiro escalão têm dito 
que esse plano tem a aprovação de 39 milhões 
de brasileiros. Não é verdade! Nada disto 
foi colocado em campanha. Na campanha, 
o Presidente até falava que era contra mexer 
na poupança- popular, e foi Sua ExcelênC:ía 
quem mexeu. Sua Exce_lência acusava o seu 
adversário de querer modificar o sistema de 
poupança. Quero diZer, então,_ que um ano 
depois de ter iniciado o seu Governo, de re
pente o Presidente e sua equipe gritaram heu
recal E nos trouxeram esse_ plano, justamente 
no momento em que as-lideranças políticas 
resolveram criar um fórum no Congi'esso Na
cional para ·ouvirem patrões e empregados 
sobre uma polítiCa salarial que o País não 
tem e, na hora em que o fórum ia se reunir, 
caiu comO um _scud esse -ch<irilado Proieião 
que não :é pr_~j~_o de __ ~isa al_g~ma. Não há 
uma emenda constitucional escrita para que 
se possa examinar. Não há, tenho absoluta 
certeza, e não haverá a assinatura nos proje
tas definitiVos da própria bancada que apóia 
o Governo. Então, de repente,_ tenho a im
pressão de que isso veiO para acabar com 
aquele fórum que é necessário, onde o Con
gresso pretende reunir patrões e empregados. 
que normalmente já é um fórum escolhido 
pelo povo para se disCUtir os Problemas nado
nais. V. Ex• está falando- hoje temos cons
ciéncia- de que o Congresso é nitidamente 
parlamentarista -que uma:·das bases do par
lamentarismo é a estabilidade do funcionário 
público; mudam os políticos, mas não se mu
da a estrutura. Então, de repente, fala-se_em 
acabar com a estabilidade. Isso quer dizer 
que no Norte, no Nordeste c no Sul, onde 
se troca ·a êtiefia de to_das as repartições, con
forme a mudança do governo isso significaria 
dizer que toda vez que mudar o Governo, 
queni ilãõ votOU no GOverno estará demitido, 
e quem votoU no GOverno ·estará nomeado. 
O qUadro de funcionários, então, será com
posto de acordo com as eleições. A votação 
do povo não será só no candidato a governa· 
de funcionários que será mudado, até nas 
prefeituras. Parece-me que esse tema não 
passa de _divugação. Na realidade, de todo 
_esse plano só uma coisa eu tenho a louvar: 
pela primeira vez o Presidente da República 
quer dialogar com o Congresso Nacional. No 
mais, dou tudo por encerrado. Destaca o Go
verno apenas o desejo de falar com o Con
gresso Nycional e, para isso, acho que o Con
gresso sempre·esteve pronto e estará pronto, 
mas para discutir propostãs sérias que ve
nham, realmente, t~aduzidas em projetas de 
lei e emendas constitucionais. É isso o que 

queremos. Queremos, também, uma trégua 
e já a conseguimos. De certa forma, este novo 
Congresso já conseguiu parar com as medidas 
provisórias. Depois de instalado o Congres
so, não chegou mais nenhuma. As Medidas 
Provisórias de n" =94 e 295 vieram na VéSpera 
da instalação,_a· partir daí pararam e há uma 
trégua para legislarmos e devemos, a par de 
legislar, tocar para a frente aquele desejo das 
lideranças de um fórum de entendimento na
cional entre patrões e empregados_, e o povo, 
para termos uma política. salarial neste Pãís. 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Agrade· 
ço-lhe. nobre Senador Epitácio Cefeteira, 
suas judiciosas considerações a respeito do 
assunto em debate. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto às 
minhas considerações anteriOres. 

Entre_tanto, o projeto de Reconstrução Na
ciorial não passa, na realidade, como já afir
mei, de mais uin conjuntO de íntetiÇões, pois 
lhe falta a definição de uma política econó
mica concreta que o Governo pretende de
senvolver daqui para frente e, bem assim, 
dos instrumentos para implementá-la. 

Na verdade, o Projeto presume ser possível 
a retomada do crescimento. Essa tem sido 
a crítica generalizada que se tem feito ao Pla
no Collor, que levou o País a uma verdadeira 
estagflação, ou s"eja, a um-a Queda na piOQu--:.
çãO e inflação cre'scente, simultaneamerite:-

Mas, depois de termos enfrentado um pe
ríodo de profunda recessão. arrocho salarial 
brutal, gtande desemprego, declínio, emfim, 
do nível de vida. principalmente dos "desca
misados", como atestam as instituições- de 
pesquisas importantes;como 6 ISGE. a Fun
dação Getúlio v_argas, etc. e o próprio Minis
tério do Trabalho, como vamos imediata
mente retomar o crescimento? Isso falta n-o 
documento do Governo, no resistir a fazer 
uma séria autocrítica- sObre seus equívocos. 

O Governo, na verdade, pauta uma discus
são sobre grandes problemas nacionais no seu 
projeto. Mas, ao mesmo tempo, nos coloca 
sob o risco de amargar mais uma grande ilu· 
são. O documento, com efeito~ não permite 
articular uma pOlítica transitória de sOlução 
a curto prazo, como já disse, ao meSmo tem
po em que se iniciaiia riledidas de longo pra
zo. O documento não se constitui um instru
mento de articulação política, ju-stameiüe 
porque nele o Governo não resolve sua con· 
tradição básica: manter uma política reces
siva com discurso de Crescimento económico. 

Essa_é a verdadeira questão atual. Há que 
se desmantelar de vez a política recessiva, 
sem o que não se poderá avançar na solução 
dos problemas estruturais que o projeto pre
tende. Como pensar na taxação de grandes 
fortunas, no momento em que o capital foge 
do País ou em que o que está fora, para cá 
não ~quer vir, justamente pelo alto nível de 
inter_vencionismo e dirigismo governa-= 
mentã:J? 

Uma das maiores íncoerêricias ·ao Plano 
Cõlfor, que tem sido posta em relevo-, _por 
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todos nóS do Congresso Nacional, incluSive 
por adeptos do próprio Governo, é justamen
te a de que, enquanto o discurso do Senhor 
Presidente da República, quando candidato 
e mesmo depoís da sua posse, era no sentido 
de garantir a consolidação da economia de 
mercado no Brasil, nunca um gOverno condu
ziu uma política económica de caráter tão 
intervencíonista, a ponto de confiscar ativos 
financeiros e até de se imiscuir na própria 
contabilidade das empresas, para saber qual 
a sua margem de lucros, a fim de controlar 
os seus preços, quando, pelo menos na visão 
neoliberal do atual Governo, o Brasil passa
ria por momentos de modernidade do seu 
novo capitalismo. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite V. Ex.~ 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com pra· 
zer, ouço o aparte de V. Ex· 

O Sr. Divaldo Suruagy -V. Ex~ definiu 
com muita propriedade o tão chamado Proje
tão quando rotulou apenas como uma decla
ração de intenções. O pobre Senador Epitá
cio Cafeteira encontrou algo digno de_ louvar, 
na apresentação desse projeto, quando afir
mou que estava claro o desejo do diálogo 
da Presidência da República com o Congres
so NacionaL Ousaria -discordar das coloca
ções apresentadas pelo Senador EpitáCio Ca 
feteira. O Presidente da República, investido 
do comando do Poder Executivo, não deseja 
legislar com o Congresso nero: com a socie
dade brasileira, o que Su_a Exç_elênCia deseja 
é transferir a responsabilidade da inércia do 
Governo para 6 Congresso Nacional. Porque 
já estamos presenciando, através dos grandes 
jornais da imprensa brasileira, que o Presi
dente já deu prazos para o Congresso se pro
nunciar, mas pronunciar sobre o quê? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Exata: 
mente. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Então, Sua Exce
lência já está Cobrando do Congresso, peran
te a opinião pública, através dos meios de 
comunicação, aquilo que o Congresso não 
pode oferecer, para deixar o Poder Legisla
tivo, mais uma vez, nUma situação incómoda 
perante a consciência nacional. O Presidente 
da República é useiro e v-ezejro em transferir 
a responsabilidade dos seus erros, das suas 
falhas, dos seus fracassos para: todos, menos 
para Sua Excelência. O Plano Collor fracas
sou e o próprio Governo reconheceu que fa
cassou quando, em menos de um ano, para 
ser mais preciso, dez meses depois submetia 
ao Congresso Nacional um segundo plano, 
chamado popularmente de Plano Collor lf. 
Mas Sua Excelência não assume a responsa
bilidade. Culpados são os empresários, culpa
dos são os traball}adores organizados em sin
dicatos, culpados são os parlamentares do 
Congresso Nacional, culpado é a Constit~i
ção, culpado é o chuchu. Então, todo mundo 
é culpado, menos o Governo. Ou: o Presi
dente assume essa responsabilidade ou Sua 

Excelência sai do seu pedestal, se imaginaildo 
e_l)Viado dos deuses para conduzir o destino 
d_qs povos ou não existirá o dialógo eritre 
o Poder Legislativo e o Poder Executivo. 
Congratulo-me com V. Ex•, Senador Hum
berto Lucena, porque V. Ex•, neste instante, 
está dando uma resposta ao Poder Executivo, 
não apenas do seu partido, que V. Ex' exalta 
na qualidade de Líder, mas V. Ex~ neste ins
tante está interpretando o sentimento do Po
der Legíslativo brasileiro, quando responde 
ao Presidente que Sua Excelência transforme 
esse plãi:tO em realidades defiriidas na Consti
tuição, definidas por lei, a fim de que sejam 
analisaQ_as, discutidas e debatidas pelas diver
sas comiss_ões técnicas_ do Congresso Nacio
nal, e depois pelo Plenário das duas Cisas. 

-Não esse plano de intenções - e Sua Exce· 
lência está confundindo mais uma vez a opi
nião pública através da mídia eletrônica, ten
tando transferir a re~ponsabilidade dos erros 
e dos fracassos do Gciverno e dos desei:tcon
tros da sociedade para o Congresso Nacional. 
Congratulo-me'Cõm V. Ex~ pela oportunida
de .dà díscurso e pela firmeza das convicções 
muito bem expostas, como V. Ex• costuma 
caracterizar as suas falas no Congresso Nado
na\. 

O SR. HUMBERTO LUCENA--:- Sou gra
to a V. Ex' nobre Senador Divaldo Suruagy, 
pelas suas palavras que bem definem o estado 
de espírito daqueles que trabalham no dia 
a dia do Congresso Nacional, e que estão 
atentos_ ao desdobramcntp da situação do 
País, notadamente no que se refere à discus· 
são dos planos e dos projetes governamen
tais. 

O_Sr._ Coutinho Jorge- Senador Hum
berto Lu~ena, perinit~-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, 
nobre_Senador Coutinho Jorge. 

O Sr. CoutiQ.ho Jorge- Ilustre Líder, o 
pronunciamento de V_. Ex• é_bastante oportu~ 
no, e posso afirmar a V. Ex~ que esse docu
mento pode ser ttiâo, menos um projeto ou 
um plano. Seria até -um crime classificá-lo 
como projeto, porque um projeto, na verda
d~. qualquer projeto, pelo menos, tem qu1 
ter oEifeTivos claros, metas precisas e instru
mentos _capazes de viabilizar_ esses _objetivos; 
coisa que absolutamente não existe nesse do
cumento. Eu diria que esse documento refle
te, na verdade, como V. Ex~ colocou, um 
cáhjurifo de intenções, nem sempre boãs ín
tenções; riC)te bem. Além disso, é um doeu~ 
menta que não tem Coerência interna it3 sua 
concepção, não existe lógica nesse documen
tC?: Ele parece refletir um trabalho do Go
Verno Federal, que amealhou uma série de 
idéias dOS várioS ministérios, e colocou nesSe 
dOcumento. Nele não há coerência interna. 
Posso mostrar a V. Ex• algumas coisas inte
re-ssante&_. Só para mostrar a falta de lógica, 
a falta de_seriedade técnica e política desse 

_documento, quando fala em educação pré-es
colar diz simplesme-nte, como diretiizes: 
"Deverão ser articulados no plano pedagó
gico os programas de educação infantil na 

faixa de qiJãtro ã seis anos com as iniciativas 
inovadoras do ciclo básico, ou de melhoria 
das primeiras séries de ensino do primeiro 
grau." Ilustre Senador Humberto Lucena, is~ 
so não quer dizer absolutamente nada. E em 
relação ao ensino fundamental, ao pré-esco
lar, no que diz respeito ao desenvolvimento 
regional, é gracioso esse documento. Ele diz 
o seguinte: "Diretrizes: criar-condições para 
o crescimento integrado". É o óbvio ululante. 
"Encaminhar ações direcionadas para atendi
mento das necessidades básicas da erradica
ção da pobreza." Absoluta, no caso da Ama
zônia e do Nordeste, outra evidência. "Ele
var seletivamente a competiti"Vidade da pro~ 
dução regional e reverter tendências". E diz 
mais: "O Governo deve ainda encaminhar, 
conforme o previsto na própria Constituição, 
planos regionãis que estabeleçam programas 
com a finalidade de atender as questões espe
cíficas de cada região". Em relação à Amazó
nia, é graCioso o que ele diz; e não" diz nada. 
Ora, Hustre Senador, esse doçumento, na 
verdade, representa o somatório de idéias mi
nisteriais, insisto, sem rienhuma coerência in
terna, e jamais representando o plano, o pro
jeto. Talvez, como já foi dito há pouco, repre
sentou uma intenção, num momento político, 
primeiro ano de governo, numa tentativa, tal
vez, de o Presidente aceitar a discussão com 
o Congresso Nacional. Por ~sse lado, pode
mos até aceitar o doçumento, mas, lamenta
velmente, polifica e tecnic::iini;:ilte esse docu
mento deixa muito a desejar. É um crime 
considerá-lo projeto e muito menos plano. 
Portanto, a colocação de V. Ex• é clara e 
oportuna. Poderíamos discutir tudo, menos 
isso, que é um amontoado de idéias, e digo, 
ai guinas boas idéias, mas _com algumas idéias 
questionáve-is~ -

O SR. HUMBERTO LUCENA. - Muito 
obrigado, nobre Senador Coutinho Jorge. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

Não parece, por isso, algo factível querer 
empreender uma tomada de crescimento 
sem se equacionar bem a tarefa de estabili
zação e o problema relativo ao fin'anciamento 
do setor público. 

Com· relação a esse últimno aspecto -fi
nanciamento do setor público - o projeto 
coloca a revisão das atuais concessões de ser
viços públicos, de modo a privatizá-las, como 
forma de reverter o quadro de estrangula~ 
menta atual. Entretanto, isso só seria possíVel 
se essa oportunidade de investimento pudes
se realmente ser atrativa para os empresários. 
E de modo como estão as coisas isso Dão 
acontece. Seria preciso uma política global 
do Governo, executada de modo criterioso, 
sem restrições Ort()dOxas, funç!amentalmente 
centrada no fortalecimento do mercado. Vale 
dizer, uma política não de austeridade orto· 
doxa, mas_ uma política de rendas que recu
pere o poder aquisitivo da população e possi
bilite investimentos produtivos. Af, aS sobras 
de caixa da área privada poderiam destinar-se 
para as concessões de serviços públicos; pro
piciando, quando fosse o caso, que as finan-
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ças públicas se:vtssem desafogadas. O resto 
seria meramente um corolário. 

Portanto, há que se discutir muito as idéias 
do projeto. Ao Coi:i.gtesso cabe o papel im
portante de dar-lhe o sopro e o espírito neces
sário, para que se transforme um real progra
ma de desenvolvimento nacional. Juntamen
te com as organizações da sociedade civil, 
ele poderá retomar a iniciativa de articulação 
política de uma ação desse porte. Tem para 
isso, além do "'engenho e' arte" dos seus me
lhores quadros a legítima representatividade, 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex~ me per
mite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- PoiS não, 
nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho- Não assisti, no
bre Senador, o princípio do seu discurso, mas 
acabo de ouvir V. Ex~ declarar, e quero Iou
vgr a declaração, que o projeto do Governo 
deve_ser longamente discutido. Não sou líder 
do Governo, e a mim- não cabe sua defesa 
neste plenário. Mas, Senador, e o que é mais, 
um entusiasta dos planos do Governo, no 
momento em que tanto se fala equivocada
mente em livre iniciativa e economia de mer
cado, como se o Estado não existisse ou como 
se estivéssemos recuando ao Estado liberal 
do Século XVIII ou XIX, quero acentuar que 
a declaração de V. Er- é muito própria. Não 
sei o que V. EX'- acentuou antes. No entanto, 
eu gostaria de fixar que nesse documento o 
Governo, efetivamente, prestou -uina home
nagem à sociedade e ao Congresso Nacional: 
não mandou um produto acabado, não man
dou um projeto inteiramente elaborado. No 
mesmo docUmento se diz que é uma base 
para a elaboração de um plano. O que é pró
prio, portanto, nó Congresso-Nacional, é que 
tomemos esse documento, que o critiquemos, 
que o analisemos por intefro, que lhe façamos 
as sugestõ_es adequadas e peçamos, então, 
ao Governo, ao lado da sociedade em geral, 
que, revisto o documento, objetivadas as 
prioridades, definidos os recursos para cada 
exercício, e os recursos plurianuais, submeta, 
então, o plano ao conhecimento final do Con
gresso Nacional. Não parece, portanto, que 
seja o momento próprio para repelir o docu
mento, para considerá-lo impróprio. O Go
verno o apresentou - e essa justiça quero 
fazer, livremente, ao Governo -à socieda
de, ao Congresso, para debate, dizendo que 
pede as sugestões e as críticas. b o que deve
mos fazer, dentro do bom diálogo democrá
tico. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi as 
palavras de V .. Ex•, nobre Senador Josaphat 
Marinho, que, com a sua postura indepen
dente, sempre coloca, neste plenário, as 
questões nos seus devidos termos. 

V. Ex' já chegou a esta sessão praticamente 
no final do meu pronunciamento. 

O que afirmei, no infcio, foi que esse doeu- -
mento, chamado de Projeto de Reconstrução 
Nacional- que não foi enviado formalmente 
ao Congresso Nacional, apesar do noticiário 
Voz do Brasil - não era nl.l_Qa mªis_ nada_ 

menos que uma mera declaração de inten
ções .. 

Não há um projeto perfeito e acabado. Ve
jo nele o esboço, como çlisse, de um novo 
Plano Nacional de Desenvolvimento, por
que, como sabe V. Ex~, a Constituição exige 
que o Senhor Presidente da República o enca
minhe ao debate do Congresso Nacional, o 
que Sua Excelência ainda não-fez. Sem dúvi~ 
da, o Senhúr PreSidente se dispõe a fazê-lo 
tão logo rec~lha subsídios da sociedade civil. 

O que me-trouxe ã tribuna, além do desejo 
de colocar a nossa visão ai:-espeito da matéria, 
-e inclusive. desde logo, como não poderia 
deixar de ser, definir o documento como alta
mente polémico, porque inclui proposições 
que implicam em mudanças radicais, inclu
sive na nossa ordem constitucional -foi o· 
fato de numa entrevista improvisada no seu 
último cooper de domingo próximo passado, 
O- Senhor Presidente da República ter come
tido a injustiça de afirmar que setores radicais 
do PMDB estariam se negando a examinar 
o Projeto de Reconstrução Nacional, e, por
tanto, a debatê-lo dentro e fora do Congresso 
Nacional, o que, na verdade, não correspon
de à realidade dos fatos. Sua Excelência não 
está devidamente informado, ao que parec_e, 
do que se passa, nem sequer no Congresso 
Nacional. 

Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, que, não só a liderança do PMDB no 
Senado, como a Liderança do PMDB na Câ
mara tiveram o cuidado de, tão logo tomarem 
conhecimento desse documento - embora 
informalmente, porque ele nos chegou às 
mãos através de uma fotocópia. que ninguém 
s_abe quem nos mandou - constituir comis
sões nas Ba-ncadas do Senado e da Câmara, 
para analisarem, em profundidade, o Projeto 
e, depois, levarem a sua opiníão para uma 
discussão interna que, amanhã, poderia se 
ampliar, um debate mais amplo com a própria 
Comissão Executiva Nacional do PMDB. 

Portanto, nós, em momento algum, nos 
negamos a tomar conhecimento e a discutir 
o chamado do Projeto de Reconstrução Na
cional. O que nós pretendemos colocar é que, 
n·ã verdade.! o documento é incompleto, pois 
além de ser uma mera declaração de inten
ção, como Qisse, no final, o anexo faz uma 
menção a sete Propostas de Emendas Consti
tucionais, a dois Projetes de Lei complemen
tar, a trinta e seis projetas de Lei Ordinária, 
a sete De_cretos do Poder Executivo, a quatro 
Portarias do Poder Executivo, a cinco Reso
luções do Poder Executivo e, inclusive, do 
Senado Federal, que dizem respeito à disci
plina do endividamento externo, e ainda, a 
vários convênios, contratos, acordos interna
cionais e planos regionais. 

Mas, vejam bem V. Ex~ O que o Senhor 
Presid@te da República, ao meu ver, deveria 
ter feito -e ainaa - pode fazê-lo - para 
qUe realmente a discussão se amplie na socie
dade civil, seria elaborar os textos dessas pro
posições e enviá-las, mesmo que informal
mente, aos partidos políticos e às demais enti
d_açles representativas da sociedade civil. 

Como é, por exemp10. que vamos nos si
tuar em torno do projeto sobre a instituiçãO 
de imposto sobre grandes fortunas, visando 
ao aumento da justiça fiscal, da ieceita e da 
progressividade pela integração operacional? 

Ora, evidentemente que todos nós do 
PMDB, e creio que de todos os partidos, 
somos favoráveis ao irilposto sobre as grandes 
fortunas, que foi, inclusive, objeto de uma 
iniciativa do nobre Senador Antônio Mariz, 
do PMDB, através de emenda, na Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Mas o que precisamos saber é qual é a 
proposição do Governo. Sabemos, por exem
plo, que um projeto, nesse sentido, do nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, já foi 
aprovado pelo Senado Federal e depende 
apenas do apoio da Câmara dos Deputados. 

Portanto, nós não podemos discutir o ''se
xo dos anjos", não podemos examinar, nem 
no Congresso, nem nos demais segmentos 
da sociedade civil, apenas emendas de propo
sições. Temos que discutir proposições con
cretas. 

Então, que o Governo diga quais são as 
suas propostas de emendas constitucionais, 
quais são seus projetOs de lei complementar, 
quais são seus projetas de lei ordinária, quais 
são se-us decretos, suas portarias, suas resolu
ções, seus ac_ordos internacionais, seus -piã.nos 
regionais, para que nós possamos ter em 
mãos a matéria-prima indispensável para rea
lizar a grande discussão em tomo do Projeto 
de Reconstrução Nacional. Porque, no final, 
se o entendimento nacional prosperar, como 
Sua Excelência propõe e como queremos que 
ele exista, poderemos então encontrar a saída 
para a grave crise em que se encontra a econo
mia brasileira. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois-não, 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - V.- E~, com 
muita propriedade, diz que é um documento_ 
polémico. Se não fosse polémico, não seiía 
sequer base para um plano, porque eu só 
entendo um plano de governo, e de caráter 
nacional, se tendente a modificações prqfun
das na estrutura social do Estado. Como tal, 
as idéias consignadas nesse documento hão 
de ser polémicas. Louvavelmente polémicas. 
E, depois de receberem as. críticas e as suges
tões _do Congresso e da sociedade, deverão, 
então, ser convertidas no projeto próprio, 
que conterá todas as especificações para o 
exame definitivo do Congresso Nacional. É 
como eu entendo e é neste sentido que exami
narei o projeto, mas com o âniino de estimu
lar a apreciação dele, a fixação de novas 
idéias, para que nós não fiquemos, como te
mos fiCado há longos anos até hoj2 no picadi
nho de soluções circunstanciais. E tempo de 
elaborarmos plano de .caráter plurianual, o 
que não foi feito em nenhum dos GovernoS
desde 1963. Sempre que houve promessas, 
houve falha, houve frustração, porque ne
nhum plano foi executado. 
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O SR. HUMBERTO LUCJ;:NA- Pois não, 
nobre Senador Josaphat Marinho. V. Ex• tem 
razão. Não se poderia, evidentemente. mar
char para um grande debate dessa natureza 
e desse nível, sem que estivéssemos diante 
de uma grande controvérsia. 

Mas, quando insisto na definição concreta 
das propostas de emendas constitucionais, de 
projetas de lei_ complementar, de projetas 
de lei ordinária, dou exemplos. Está no proje~ 
to, também, na pasta de Infra-estrutura Eco
nômica, a redefinição dos monopólios da 
União, através de emendà_çonstitucional. 
Mas. que emenda constitucíonal? Podemos 
aceitar essa mensão sem que_o Governo sugi
ra o modus faciendi, ou seja a sua proposta 
de_ emenda constitucional? 

A meu ver, -insisto em reafírmar: o_ GO
verno está na obrigação- se realmente quer 
a discussão desse projeto -:- de se definir e 
de enviar todas as proposições, ainda que 
informalmente, para que possamos saber 
qual é o vedadeiro rosto desse Projeto de 
Reconstrução Nacional. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me per
mite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com pra
zer, ouço V. Ex' Em seguida, os nobres Sena
dores Mansueto de Lavor, Odacir Soares e 
Mário Covas. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador 
Humberto Lucena, V. Ex• aponta falhas sig· 
nificativas no prOcedimento do Presidente 
Fernando Collor que, em verdade, mais pro
nunciou um discurso e distribuiu um doeu· 
menta do que propriamente enviou ao Coti.· 
gresso Nacional projetas de lei ou de emenda 
constitucional. Mas, mesmo no conteúdo das 
diversas idéias contidas nesse documento que 
não estão, conforme V. Ex• aponta,"Suficien
temente delineadas, para que se possa iniciar 
um debate mais objetivo, o que o Presidente 
Fernando Collor, especialmente no artigo on
tem divulgado pela imprensa, salienta é como 
se o País estivesse em recessão por n"ão levar 
em conta principalmente duas de suas pro
postas de emenda constitucional. Sua Exce
lência abre o seu artigo dizendo que, durante 
a década de 1980, o País ficou estagnado. 
Não se refere ao fato de o País ter continuado 
se aprofundando na recessão durante o pri
meiro ano de seu Governo, e üila da impor
tância de se recuperar a capacidade de inves~ 
timento e de fmanciamento para se acelerar 
o desenvolvimento. Salienta, entretanto, a 
importância de se extinguir a estabilidade do 
funcionalismo público e de se __ alterar a idade 
da aposentadoria para 65 anos, ab invés dos 
35 ou 30 anos, para homens e para mulheres 
como se essas duas questões tivessem sidQ 
responsáveis pela estagnação e recessão, o 
que absolutamente não é verdade, pois oBra
sil no pós-guerra, nos anos 50, 60 e 70, cresceu 
aceleradamente com a vigência dessas insti
tuições tanto da estabilid_ade do funcionalis_~ 
mo quanto da aposentadoria, mesmo com a 
existência desses monopólios previstos nova
mente na Constituição de 1988. 

Não foi-iSSo que impediu a aceleração do 
crescimento, e é por outras razões que o -Pais 
se encontra em r~essão, inclusive a própria 
maneira como resolveu levar adiante a sua 
política econômica e o método das medidas 
provisó~ias. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi, 
com atenção, as palavras de V. Ex', que aju
dam no debate da matéria e que trazem ob
servações lúcidas, porque, na verdade, V. Ex· 
"pós o dedo.na -ferida". Não seriam esses 
os fatores que levaram o País à recessão. Sa
bemos que a recessão veio no bojo do Plano 
Collor que, através de uma política econô
mica de natureza eminentemente ortodoxa, 
no melhor figurino do Fundo Monetário ln· 
ternacional, levou o País a essa_ paralisia que 
aí está e que redundou em multiplicidade de 
concordatas preventivas e falências que não 
foram fraudulentas. como muito procurou fa
zer-sentir a área econômica, porque apenas 
retrataram uma dura e perversa realidade na
cional. 

Ouço o_nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Prezado Sena
dor e Líder Humberto Lucena, também eu, 
modestamente. me inscrevo .entre aqueles 
que acham importante o debate sobre esse 
Projeto de Reconstrução Nacional e não é 
outra coisa o que V. Ex• está fazendo na tarde 
de hoje, e tem feito através de outros pronun
ciamentos anteriores, assim como todas as 
lideranças do Congresso. O Congresso não 
tem se recusado a debater, apenas o está fa
zendo de ouvido, sem ter, realmente, algo 
de concreto que tenha chegado aqui, confor
me V. Ex• afirma. Sóbi:e o projetão, eu queria 
rapidamente observar que o Governo não 
tem o direito, já que se trata de plano de 
construção nacional. usando a imagem de 
construçacf;de dar idéia de que seja um gran· 
de construtor ou incorporador que quer fazer 
a sua edificação e- enc;ontra um terre.no cheio 
de buracos e com construções inservíveis. En
tão, passa as suas máquinas, as suas nivela
doras, aplaina o terreno e "agora, sim", diz, 
"o terreno está próprio para eu fazer a minha 
edificação~·. b essa a idéia que o Governo 
está dando, como se o seu primeiro ano de 
governo fosse de demolir o que estava im
prestável,_de aplainar o terreno, e agora con
voca o País todo e diz que está no momento 
de reconstrução, de fazer o grande edifício 
da 'sua proposta político~administrativa. A 
realidade não_ é essa, Sr. Senador.! Na reali· 
dade, o que propôs, nesse primeiro ano, co
mo n_ive_lg~.mento 1 como preparação do terre
no para -a reConstrUção --nacion-al? O Presi
dente propôs tiro mortal na inflação: errou 
o tiro. Sane~_mento nas finanças? Não sa
neou. Reforma administrativa? Não refor
mou - tornou a administração_ pior do que 
antes, e m-aís- Ca6tica. Privatização e desregu
lamentação? Não se sabe sob que critérios. 
Inserção do País no Primeiro Mundo, pela 
modernização e internacionalização da eco
nomia? Basta ler os jornais de hoje e ver 
os apuros que a Ministra Zélia Cardoso de 
Mello está sofren~o no seu presente périplo, 

inclusive no Japão, ~endo de~aco_nselhada a 
entrar em contaw com autorida"des japone
sas. Aliás, sobre isso, o Brasil era o terceiro 
País do mundo a receber. até recentemente, 
capitais japoneses e, hoje, está no Vigésimo 
terceiro lugar em matéria de investimentos 
jap-õrieses aqui, dado o tratamento que-o Go
verno Collor dispensou a autoridades fina_n
ceiras do Japão. Então, nesse sentido, o Go
verno, no seu primeiro ano, foi um primeiro 
ano perdido. Inteiramente perdido. Essa dis
cussão é importante, mas o Governo dá a 
entender que ela se assenta em algo sólido. 
Não é verdade. bum terreno baldio, arenoso 
e pantanoso, sobre o qual quer construir esse 
"edifCcio" da reconstrução nacional. Basta 
ver a recessão, o desemprego e o arrocho 
salarial. para não falar nesse fato que me 
referi. Tudo bem! A discussão é importante! 
Agora, que não se dê essa idéia de que o 
primeiro ano do Governo foi de fazer a prepa
ração do terreno para essa grande edificação. 
A discussão é importante. vamos esperar os 
projetas, mas é preciso -dizer: o primeiro ano 
Collor foi um ano perdido, porque nem pro
posta de Governo houve, só apareceram ago
ra. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Obriga· 
do, nobre Senador_Mansueto cte LãvOr, pela· 
sua contribuição. 

Concedo o aparte ao Senador Odacir Soa~ 
res. 

O Sr. Odacir Soares- Irei dizer, nobre 
Senador Humberto Lucena, que, na reali
dade, o_fa.to mesmo de V. EX' estar na tribuna 
para discutir o projeto de Governo já implica 
o êxito do Governo ao propô-lo. Porque o 
Governo desejava é exatamente o que V. 
Ex~ está fazendo. Naturalmente com alguns 
senóes. porque V. Ex;~, ao mesmo tempo em 
que é um adversário radical da utilização das 
medidas provisórias, neste mon:i"ento V, Ex" 
também acena com a posição contrária à ini
ciativa de o Presidente da República encami· 
nhar para cá um documento de intenções, 
vamos considerar assim. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não en
caminhou. 

O Sr. Odacir Soares- Encaminhou. vários 
parlamentares receberam-no, a Presidência 
do Congresso re_cebeu e V, EX' recebeu tam
bém, apesar de não estar com o cartão subs
crito pelo Presidente da República, conforme 
V. E~ mesmo disse. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Infor
malmente. 

O Si. Odacir Soares - Mas recebeu, V. 
Exa é homem público. Mas, Se for o caso, 
vou pedir ao Presidente_ que mande outro 
doCumento com a assíriatura de Sua Exce
lência. O que quero dizer a V. Ex~ é siinples, 
é que o Presidente já logrou êxito. A presença 
de. V. Ex• na tribuna representa o êxito do 
Presidente em redigir e em propor à Nação 
a discussão daquelas linhas que Sua Exce
lência traçou naquele documento. Na reali-
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dade, não pretende o Presidente da Repú
blica elab_orar projetas. Alguns desses proje· 
tos, que estão consignados nesse documento, 
já estão tramitando no Congresso Nacional, 
conforme V. Ex• inclusive se referiu à íniCii-
tiva do Senador Antônio Mariz, relativamen· 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi ó 
aparte de V. Ex\ nobre Senador Odacir Soa
res, no exercício da Lfderari.Ça do Governo 
nesta Casa,_e quero dizer que não é pelo fato 
de eu _estar nesta tribuna que o Senhor Presi
dente da República obterá êxito na sua inicia-

te ã questão das grandes fortunas. Uma série 
de outros projetas já estãO úarilitando. Ou
tros projetas vão resultar da iniciativa dos 
parlamentares, outros vão resultar da inícia· 
tiva, obrigatoriamente orginária do _Presiden· 

tiva. 
Acredito que Sua Excelência poderá até 

chegar a um bom resultado neste projeto, 
desde que Sua Excelência explicite melhor 
o seu pensamento ao Congresso e â Nação. 
Porque, como eu disse e repito, as propo
sições nele anunciadas apenas se conhece pe
las suas ementas e nada mais. 

Agora-, gostaria ainda de lembrar a V. Ex• 
_ e ao_Senado ae que· ainda estamos no siSteina 
- presidencialista de Governo. Portanto, pare

ce-me, salvo melhor juízo, que cabe ao Se
nhor Presidente da República, na hora em 

___ que Sua Excelência se propõe a elaborar um 
Projeto de Reconstrução Nacional, para tirar 
o País da crise, com um apoio consensual 
da so_ciedade_dvil, elaborar essas proposições 
e propó-las, porque o papel do Congresso 
é justamente_ o de discuti-las, modificando-as 
ou não, e de votá-las, favorável ou contra~ 
riamente. 

Se Sua Excelência, neste primeiro momen
to, como já afirmei, não prete-nde enviá-las 
formalmente ao Congresso, que as encami
nhe informalmente aos partidos políticos e 
às demais entidades da sociedade civil, para 
que elils, tendo em mãos essas prop-osições 
possam, amanhã, fazer sugestões, enviar sub
sídios que possam contribuir para aperfeiÇoá
las, como forma de implementar o Projeto 
de Reconstrução Nacional. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-- Permi
te-me V. Ex• tim aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Senador 
Cid Sab_óia de Carvalho, pediria licença a V. 
Ex• para ouvir, antes, o nobre Senador Mário 
Covas,______ -

te da República, por ser matérfa-de sua com
petência. Na realidade, o que quer o Presi
dente é realizar uma grande discussão na so· 
ciedade brasileira em cima_do documento que 
Sua ExCelência redigiu e encaminhou ao co
nhecimento da Nação. É necessário que se 
a questão a visão de que pretende o Presi· 
dente elaborar uma centena de projetas de 
lei ordinária, de projetas de lei complemen
tar, de emendas à Constituição, para, cOni 
documentos acabados, encaminhá-los ao 
Congresso Nacional. Compete a nós, parla· 
mentares, compete à sociedade civíl, e para 
isso, - eu acompanhei isto de perto - eu 
observei que o Congresso Nacional, através 
das suas lideranças, sempre reivindicou a que 
viesse para dentro do Parlamento a discussão 
desses graves temas, discussão esta que esta
va se realizando no âmbito do r..finistério da 
Justiça. E, para isto, foi constitufda, através 
da Presidência do Senado e da Presidência 
da Câmara, um fórum de entendimento, 
aqui, no Congresso Nacional e, hoje, segun
do a leitura dos jornais, comandada pelas 
lideranças dos partidos pollticos. Então, na 

·realidade, o que se quer é que o Congresso 
se transforme no grande fórum de debate, 
no grande fórum de,discussão como _está fa
zendo V. EX' Ao contestar, ao discordar, ao 
não concordar com esse ou com aquele pon
to, V. Ex' está, efetivamente, realizando 
aquilo que deseja o Presidente da República: 
estabelecer um grande ._diálogo com a socie
dade brasileira, para que a própria sociedade 
brasileira se diga a si P!6pria o tipo de País 
que ela quer construir, o tipo de sociedade 
que ela quer construir. É isso que quer o 
Presidente da República, é isso que deseja, 
efetivamente, a Nação. Tem outros aspectos 
nesta discussão que eu me permito discordar. 
Por exemplo, esta questão da recessão. Du- . 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzí) --Nobre Líder, Senador Humberto 
Lucena, o tempo de V. EX' já se expirou 

· - há bastante tempo. 

· rante a campanha de 1989, eu oUvia sempre 
na televisão _todos_ os partidos de_ oposição 
dizerem que_ o País estava vivendo uma das 
piores recessões da sua história. Essa reces-

. são não resulta do Governo Collor, a inflação 
não é do Governo Collor, a hiperinflação, 
também, não é do Governo Collor, ela já 
vem de longe. Os problemas intra-estruturais 
da sociedade brasileira são antigos e se exa
cerbaram nos últimos 5 ou nos últimos 10 
anos. Então, essa questão de recessão é coisa 
antiga, não foi inventada pelo Presidente Co~ 
llor. Em síntese, era isto que eu queria dizer 
a V. Ex', dizendo, basicamente, que o Presi· 
dente logrou êxito com o seu programa de 
reconstrução nacional pelo simples fato de 

. estar V. Ex•, como Líder do PMDB, a discu-.. · 
ti-lo na tribuna do Senado. 

O SR: EjUMBERTO LUCENA - Já con
cluirei, sr: ~residente. 

O Sr. Mário Covas- Senador Humberto 
Lucena, quero agradecer muito, não apenas 
a concessão do aparte, como a possibilidade 
de estar ouvindo V. EX' hoje, desta tribuna, 
tratando de um assunto tão significativo como 
este. Acho que corremos o risco de nos per
der nos vocábulos. Talvez o drama deste do
cumento seja a sua denominação, apelidou-se 
o documento de .:'J?r.ojetão". Embora até 
mesmo o texto o trate assim, ele não chega 
a ser o que, tradicionalmente, se chama de 
um projeto. Mas isso não-implica, não é este 
fato que traduz razões para que ele seja criti
cado. O próprio Governo, ao exará~to, expli
ca: "Por que o projeto". E ele mesmo respori
de: "Precisávamos de um documento unm~· 
cadQ que motivasse e, ao mesmO tempo, or-

-.- ganizasse o debate nacional". Mais abaix_o 

- - ele diz: '"'Por que ria:cíoOal? O Governo pode 
liderar processos de transformação, indicar 
caminhos, mobiHZ3r~ nia:s os projetOs, por 
melhor desenhados, valem pouco se não esti
verem sustentados por autêritíca vontade na
cional." E, em seguída,_este_é o texto inicial, 
que leva a assinatura do Presidente Fernando 
Collor: "Estou confiante. O documento que 
apresento teril as melhores qualidades. É 
abrangente, alcança as questões essenciais, 
sugere alternativas. Não é um documento fe
chado. Insisto em que é o início de um pro
cesso inovador de comportamento governa
mental''. Acho que é por aí que a discussão 
tem que se travar. Sem dúvida nenhuma, não 
critico--esse documento pelo fato de ele não 
propor, de forma defmitiva, a: solução dos 
problemas. Ele, na realidade, elenca, arrola 
grande parte da problemática naciomil e su
gere que, para sua solução, a discussão de 
certos caminhos ou de certas proposições, ne
cessariamente, tem que ser feita. Mas o fun
damental - e é preciso salientar - é-- que 
o próprio Gõverno declara que isso inicia um 

·novo procedimento de natureza governamen
tal, isto é, até agora,_ o Governo não teve 
a menor preocupação em ter nenhum tipo 
de projeto, nenhum tipo de formulação que 
passasse pelo crivo do sentimento nacionaL 
A rigor, se formos além, até- tenho a minha 
opinião sobre o porquê de o Projetão ter sido 
feitO agora. Ele aparece em alguns trechos 
com um somatório de vários escritos. Por 
,que? Porque acho que realmente este Con
gresso, num determinado instante, deu um 
susto no Executivo! Depois da experiência 
falida, da tentativa de acordo feita pelo Go~ 
vemo·; quando empresários ê trabalhadores 
chegaram â proposta comum, o Governo pe~ 
diu Uma semana dfi pra:z__o e, ao finai- dessa 
semana, declarou simplesmente: "Nesta pro
pOsta, nadã Sei-ve. Dou 3% de abono". E 
cia levou à falência o -chamado entendimento. 
Aquelas forças recorreram ao Congresso, 
empresários, traballiaOores, e este COngres
so, num primeiro instante, deu até a aparên
cia de que ia comandar esse processo, esse 

_processo de grande articulaçãQ nacional. 
O "Projetão", c_omo idéia para discussão 

nacional, e a idéia para discussão naciOnal 
é válida, é tão válida que é novidade ~este 
governo. O Governo diz isso no -próprio do
_cu!llento; _é _um processo inov:ado~ que ele 
nâo adotou· até agora. O "príncipe" está que
r.e.ndo se despir da sua condição de príncipe 
para}azer da -~ação a gerente do seu próprio 
destino. E isstJ"é alguma coisa de novo. Nas
ce, no meu modo de entender, por força desse 
susto. Mas veja, Sr. Senador, af a incoerênCia 
aparece. 

Ontem, o Senhor__PresLde_nte da República 
escreveu num jorilal um artigo a respeito dis-, 
se. ·onde, se não situa as grandes soluções, 
situa; pero--meiiõs, os grandes problemas e 
os debita a uma entidade que, como sempre, 
ele coloca em abstração. Foram os marajás 
na campanha; agçmi., são as corporações. Sem 
dúvida alguma que o artigo identitica com 
clareza que o problema está nas grandes ÇO_!· 
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porações. E qUal não é minha surpresa quan
do, hoje, abro um jornal e vejo que uma 
corporação-, a dOs usineiros, aplica no Go
verno Collor o Plano Cóllor, ou seja, diz ao· 
Governa· o seguinte: vóu adiar o pagamento 
da minha dívida, que vai ficar retida por um 
certo tempo, 311 bilhões de cruzeiros. Não 
serão eles corporações? Ou corporação só 
é constituída de agrupamento de trabalha
dores que defendem os seus interesses? Esses 
são passíveiS de crftica? Os professores, ao 
se unirem, representam uma corporação. Os 
usineiros ao se unirem, representam legíti
mos interesses, que vêm reiVindicar e conse
guem refinanciamento do Imposto de Renda 
que deviam pagar, a juros de 12% ao ano! 
E esse tipo de incoerência que nasce da con
denação das corporações como fonte da crise 
nacional_e que acaba por sustentar uma cor
poração dessa maneira;-que mostra que are
tóiiC<i não vai muito de acordo com a prática. 
Paradoxalmente, eu at~ gosto desse docu
mento. E ele é feito montado em dma da 
regra que eu sustento que deve valer na poií
tica, ou seja, o documento é ·o iníci_o de um 
processo- iriovador de comportamento gover
namental que passa não apenas por o Go
verno ditar regras mas pela sociedade dimen
sioná-las corr_etamente. É uma pena que isso 
esteja escrito no documento e não tenha sido 
uma constante do Governo (O Sr. Presidente 
faz soar a campainha). Se lermos o programa 
do Governo do Presidente Collor, quando 

·candidato, essas palavras estão repetídas. To
davia, levou-se um ano para que elas apare
cessem reescr:itas num documento. Eu me 
pergunto se levaremos muit9 tempo para que 
elas sejam aplicadas na prática. De qualquer 
maneira, gostaria de parabenizar V. Ex~. que 
chega à tribuna com a seriedade que lhe é 
peculiar, para começar um debate que acho 
que a Nação de_ye travar. E a Nação, também, 
está dentro destas paredes. Portanto, o Sena
do representa um foro extremamente ade
quado, para que levemos às últimas conse
qüências a discussão das questões que aqui 
estão. E que a gente faça.- ainda que o 
Príncipe não deseJe- aquilo que ele diz no 
discurso, que a gente transforme a ação de 
governo num instrumento da vontade nacio
nal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sensibi
liza-me o aparte de V. Er, nobre Senador 
Mário Covas, sobretudo pelo hopmem públi
co que V. Ex• é e a Nação não cansa .de 
reverenciar. V. Ex' é, sem dúvida, uma das 
maiOres expressões da nova liderança política 
nacional, que eu me acostumei a admirardes
de os idos de 1968, quando juntos concordá
vamos, sob a batuta de V. Ex•, a aguerrida 
oposição ao regime militar. V. Ex• continua 
o mesmo. V. Ex•, neste Plenário ou fora dele, 
é sempre o homem público lúcido, brilhante, 
talentoso, culto, que se debruça sobre os pro
blemas nacionais e traz sempre, na hora cer
ta, as palavras adequadas para debater. 

V. Ex• acabou, no seu aparte, de lavrar 
o melhor flagrante em torno dessé projeto, 
~alientando muito bem a grande distância que 

há entre o discurso presidencial, desde o te"m
po da campanha, e a sua prática no,Governo. 
Nós sabemos que isso, infelizmente, acon
tece. E se Dão tivesse acorrido, claro, esse 
-~fpelo por uma grande discussão nacional, em 
Iorilo de um projeto para tirar o País da crise, 
já teria sido aceito. O qlie n6s sabemos e 
a Nação não desconhece é que o Senhor Pre
sid_ente da República, do alto da sua onipo
tê.ncia_, tem __ na sua personalidade uma índole 
reconhecidamente autoritária. E por isso, 
apesar dõs diversos erros que vem cometendo 
na execuçao do chamado Plano Collor. Sua 
Excelência não teve, â.té hoje, sequer a hu
mildade, apesar de falar sempre em entedi
mento nacional, de, na verdade, assentar-se 
numa mesa redonda com todas, as lideranças 
representativas da sociedade civil, a partir 
-das lideranças polítiCas, para repensar oBra
sil, para rediscutir o seu Plano de Governo, 
para confessar que realmente ele não conse
guiu, nos prazos preestabeleddos, atingir os 
seus objetivos administrativos. 

V. Ex', portanto, falou, de cátedra no exa
to momento em que encerro este pronun
ciamento. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalh~ - Permite 
V. -Ex• um aparte? 

O SR. HUMJJERTO LUCENA - Antes de 
enc-e-rra-r-;-Sr. Presidente, V. Ex• há de me 
permitir ouvir o aparte do Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. 

, 0- Sr. Cid Sabóia de Carvalho ~Estou 
ouVindo o pronUnciamento· de V. __ Ex~ com 
os respe-ctivos apartes. E o que ou-ço~ eviden
temente,_ não é um canto de louvor. Ouço, 
sim, um juJzo crítico sobre um acontecimento 
deflagrado do País pelas vias da inconstitucio
nalidade. Quero louvar a análise que faz V. 
Ex!. Mas não posso deixar de consignar, em 
abs_oluto,-que todo espírito do Governo leva 
à idéia de que sua conduta é incompatível 
com a norma constitucional. Daí por que o 
chamado Plano Collor é, antes de tudo e an
tes de mais nada, uma colidê_ncia com a Lei 
Maior. E isso, evidentemente, não é bom.· 
O que está _certo, e co·mo ressalta o Senador 
Mário Covas, é o fato de "o Principe" descer 
da sua importância, e até abdicar um pouco 
da sua formidável intolerância, para, de certo 
modo, abrir o debate. Mas o mérito que ele 
oferta aos que vão debater é, acima de tudo, 
levar a sociedade a um entrechoque com a 
lei qUe acabou de ser prqduzida _P.Or uma As
sembléia Nacional Constituinte. E a( que resi
de o grave risco, principalmente a partir do 
lnst3:0te em que as conquistas sociais, estas, 
são vistas c_om intolerância pela equipe gover
namental que elaborou esse plano. E eviden
te-que temos que encontrar soluções éconô
micas para o País, soluções na vida do País, 
equacionar a questão sociaJ ,_ l_evar tudo a um 
denominador comum._ Mas, por certo, não 
é atingíndo aQ direito~ _c:lo~ tra_ba_lhadores, 
perseguindo funcionários públicos, fazendo 
fantasias, acima de tudo fantasias de marajás, 
que se há de resolver ~ q~~stão_ n;:tciçmal. 
Primeiramente, os pés no chão, e a cabeça 

vem no alto para teTa devida inspiração; tal
vez que o Brasil, neste momento, esteja a 
precisar de uma inspiração divina. Mas, como 
Fernando Collor não é Nero, não é Deus, 
há de se esperar que não fira a sua cftata, 
e que continue na planície, igual a nós todos. 
E que nesse debate, acima de tudo, partamos 
de uma visão que seja compatível com a or
dem jurídica e a ordem social do País. O 

_ discurso de V. Ex• é digno da Liderança que 
é exercida por Humberto Lucena no Senado 
Federal. Louvo a sua palavra, e dou a minha 
concordância aqui expressa neste aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
grato a V. Ex~, nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. No seu aparte não falou apenas 
o político, o Senador, falou também o emi· 
nente jurista, o professor de Direito Constitu·
cional, o ex-Presidente da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, e atual Presi
dente da Comissão especial do Código Civil, 
sempre cioso da manutenção da ordem jurí
dica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao terminar 
essas palavras desejo, apenas, externar ain
da, emitindo uma opinião pes-scial, como Lí
der do meu Partido, a qual pretendo defender 
no seio da minha Bancada e na Comissão 
Executiva Nacional do PMDB. 

A mim me parece, pelo menos no que tan
ge às sugestões relacionadas com propostas 
de emendas constitucionais, sobretudo pela 
polémica que elas envolyem, que toda essa 
matéria deveria ser adiada, no bojo do PrOje
to de Reconstrução Nacional, para 1993, por 
ocasião da revisão constitucional. 

Não há de s_er agora, quando a nova Consti
tuição não completou sequer três anos, que 
iremos no·s debruçar sobre propostas de 
emendas à Constituição que procuram supri
mir ou alterar pontos substanciais- da Carta 
Magna em vigor. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sinto-me 
_ satisfeito_ com o_ debate que acabamos de rea

lizar nesta Casa, porque entendo que o Sena
do Federal, como a Câmara Alta do Con
gresso Nacional, cada dia maiS es-tã assumin
do um papel relevantfssimo, no cenário_ polí
tico nacion·al. 

Praza aos céus_ que, dentro de poucos dias, 
quando este Plenário será chamado a decidir 
sobre uma questão- político-institucional da 
maior importância, que é justamente a regu
lamentação do uso das medidas provisórias, 
através do Projeto-Nelson Jobim, o Senado 
Federal se afirme, perante a Nação, e mostre, 
pela sua quase unanimidade, que realmente 
está disposto a lutar pelo cumprimento da 
Constituição, nos seus exatos termos, ao por
fiar com todas as forças ao seu alcance, pelo 
fortalecimento das prerrogativas do Con&Fs-
so Nacional. . 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pal
mas-.) 

Durante o discurso do Sr. HumbertO 
Lucena, o Sr. Rachid Saldanha Derzi, 
31' Secretário, deixa 4 cadeira da presi
dência, que é- OCupada pelo Sr. MaUro 
Benevides, Presidente. · 
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Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Mauro Benevides, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Der-
zi, 3~ Secretdrio. ------

0 Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, 
peço a palavra para fazer uma comunicaçtio, 
nos termos do art. 14, inciso VII do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Concedá-a paiavra ao nobre Sena-
dor Esperidião Amin. -

· O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC .. 
Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, 
dando seqüência a pronunciamento que fiz 
ontem nesta Casa, alusivo ao anúncio do blo
queio pelo Banco lnteramericano de Desen
volvimento de empréstimo ao Brasil, desejo 
fazer a leitura resumida de um requerimento, 
pedindo depois à Mesa que dê a ele a crami· 
tação adequada. 

Diz -o requerimento: 
Sr. Presidente, 
Requeiro, com base no art. 222, do Regi

mento Interno, que, ouvido o Plenário, seja 
consignado em Ata um voto de censura ao 
Governo dos Estados Unidos da América, 
pela posição adotada por seu representante 
no Banco Interamericano de Desenvolvimen
to, no sentido de impor o bloqueiC:i-do em
préstimo de 350 milhões de dólares, já nego
ciãdo pelo Brasil, com aquele organismo in
ternacional. 

Requeiro, outrossim, mantido tal bloqueio 
sejam declaradas personae non gratae todos 
os representantes do governo norte-ameri
cano que venham a participar da Confei'ência 
das Nações Unidas sobre o meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, a realizar-se no ano 
vindouro no Brasil, uma vez que nada tem 
o Brasil a aprender do pafs que é, reconheci
damente, aquele que mais polui o Meio am
biente. 

Justificação 

Conforme vem noticiando a imprensa bra
sileira, decidiu o Banco Interamericano sus
pender empréstimo no valor de 350 milhões 
de dólares para o Brasil, em função de detei
minação do Governo dás EstadOs UriidoS da 
América, agoia investido do direito de veto 
decorrente de recente capitalização oferecida 
pelo Tesouro americano ao BID. Visa a ini
ciativa americana pressionar os negociadores 
da dfvida externa brasileira, apressando o fe
chamento de um acordo com os credores pri
vados_ da dívida externa. 

Tinha o empréstimo em questão por obje
tivo financiar o PROSEGE- Programa So
cial de Emergência e. Geração de Empregos 
-, ~dealizado com a finalidade de satisfazer 
necessidades na área de saneamento básico, 
saneamento ambiental, drenagem, e de saúde 
pública em geral, projeto que resultaria inclu
sive em importante fonte de empregos. Pre
via-se na verdade, em decorrência do Prose
ge, a geração de 45 mil novos_empregos dire
tos e 15 mil indiretos. 

Na votação realizada no BID, o Brasil foi 
apo1ado por" váriOs países da América Latina, 
Caribe e Europa, tendo contado também com 
o apoio do Presidente do BID, Enrique Igle
sias. NãO pri:!Vê, ac:Iemais, o estatuto do BID, 
a vinculação _entre as decisóe:Ldo banco e 
as relações de seus acionistas com os bancos 
priVadoS. -

Trata-se a posição_ americana de interfe
rência espúria e inaceitável, que não se_ coa
duna com os parâmetros já estabelecidos de 
comportamento internacional, e que se_cra
duz em uma utilizaÇ,ão indevida_ de um orga
nismo internacional, para satisfazer aos inte
resses dos bancos privados. Configura-se ·as
si.tri, rila"i'S-uma vez, desta vez no interior do 
BID, o já por demais conhecido conflito Nor
te~Sul, que Veri:t se perpetuando há décadas, 
e perpetuando também a divisão entre países 
ricos e pobres. -

Fíca-seni qualquer-dúvida evidenciada, por 
conta desse episódio a falta de autoridade 
moral d~ ull_1 governo que,_ ao m~smo ~empo 
-em "que adota esse tipo de iniciativa pouco 
adequada-à boa convivência intermlcional, 
lao_ça _a_cusações, como vem fazendo o _Go~ 
vemo dos Estados Unidos da América, a paí
ses oütros, em nome da preservação do meio 
ambiente. - - -

Esperamos venha o presente requerimento 
a ser aprovado pelo soberano Plenário. 

Sala das Sessões, 3_de abrit de 1991. 
Ao concluir, Sr. Presidente, quero salien

tar que tomei conhe.cimento de que tramita 
no Senado_ americano projeto _de_ autoria 4o 
Senador Edwardo Kennedy, que propõe au
torizaçâo para que o Governo dos Estados 
Unidos possa f!:nyiar cqnsulto~e_s ~é~cos pa
ra assistirem a tribos indígenas riativas do 
BrasiL 

Dou entrada ao requerimento, pedindo à 
Mesa, repito, -que s_e dê a ele a tramitação 
adequada. 

Ú- SR. PRESIDENTE- (Rachid Saldanha 
DerzíT- A Presidência aguarda o requeri
mento de V. Ex•, nobre Senador. 

·conCedo-a palaVra, coinO Líder, ao nobre 
Senad_or Maurício_ Corrêa, por_S minutos. 

O SR. MAURÍCIO CORiffiA (PDT- DF. 
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem __ revisão do orador.)..,.-- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores a Medida Provisória n9 294 
foi convertida na Lei n" 8.177. Essa lei entrou 
etn vigor no dia 1" de abril, portanto, trés 
dias atrás, coni unia Política totalmente dife
rente, contrária à que vinha ·sendo aplicada 
no Sistema Financeiro da Habitação_, com re
lação aos índices que deveriam incidir sobre 
as prestações âa casa própria. -

A Caixa Económica injl.).sta e açodadamen
te determinou a cobrança das prestações de 
todos os mutuários com base nas novas regras 
impostas pefa Lei Q9 8.177. De modo que 
se trata de uma questão profundamente injus
ta para com a maioria daqueles mutuários 
porque há uma grande, uma enorme massa 
que paga as suas prestações exatamente pelo 

-. sistem-ª _ _da __ equiValência salarial e, agora, vão 

efetuá-las pelas novas regras impostas pelo 
plano contido nit Lei n~ 8.177. - . 

Falo isso com absoluta cranqüilidade e isen
ção porque votei contra a_Medida Provisória 
n" 294, votei contra o proje-to de conversão 
exatamente nos termos em qu.e, infelizmente, 
ao final, esse projeto foi aprovado. 
-E hoje todos a-qUeles que dependem do 

Sistema FinanceirO di Habitaça:õ e que com· 
praram as suas casas próprias através desse 
sistema, todos estão passando por essas terrí
veis dificuldades com prestaçõe·s enormes que 
ultrapassam 150% sobre o valor que pagavam 
antigamente. - -

Um fatO recente que ilustra bem esse com
portamento inconseqüente _de determinadas 
autor_idades federais _é a de.ci_s_ão d_a .. Caixa 
Económica Fedei8T d"e alterar, de fornia uni-
lateral, cláusulas de contratos do Sistema Fi
nanceiro da Habitação - SFH, vinc_ulados 
ao plano de equivalência salarial, conside
rados atas jurfdicos perfeitos, sob a alegação 
de atualizar o valor das prestações dos mutuá
rios com base na Lei n" 8.177, que entrou 
em Vigor no dia 1? do mês em curso, em total 
violação ao disposto no art. 5~, inciso xxx~ 
VI, da Constituição Fe~_eral, que_ preceitua: 

"ArtL 59 ................................... . 

_ XXXVI- A lei não prejudicará o di
reito adquirido, o ato jurfdico perfeito 
e a c-oisa julgada." 

Pela lei em apreço,-as pte~taçõ'es da casa 
própria para mutuários do Sistema Financei
ro da Habitação (SFH) com contratos vincu
lados ao plano de equivalência salarial por 
categoria profissional serão reajustados a 
partir de 1~ de abril, de fo_rma_a corresponder 
a pelo menos a parcela de juros reais cons
tantes do contrato. Na prática equivale a di
zer que o aumento médio das prestações des
ses mutuários que estão conn:nrortfzaçáo ne
gativa de juros, isto é, quando o valor da 
prestação é inferior aos juros reais do contra-

. to, deve ser, em média, de. 150% (ou duas 
vezes e meia a mais que a preStação paga 
em março). - --- -

É injustificável que o mutuário optante pe
lo plano de equivalência salarial que contribui 
mensalmente com 3% (três por cento) do 
valor das prestações para o Fundo de Com
pensação de Variação Salúiif, -eXatamente 
para manter, na vigência contratual, a garan
tia de_ que sua prestação não se elevará em 
percentuais acima do salário e para que o 
fundo, ao final do contrato, cubra possíveis 
resíduos de saldo devedor, seja obrigado ago
ra, por uma decisão insensata da Cãixa Eco
nómica, sem que haja uma interpretação da 
aplicação da lei a assumir pesados ônus em 
decorrência do elevado valor das prestações. 

O Sr. Nelson WedeKin- Permite~me V. 
EX~ uni aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Perfeita-
mente, Senador Nelson Wedekin. -

O Sr. Nelson Wed.ekin - É exatamente 
a respeito desse Fundo de Compensação; ,es~ 
ses 3% que existem em todos _os contratos 
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pelo plano de equivalência salarial, que gos
taria de fazer uma observação que me parece 
pertinente. Na verdade, esse fundo seria para 
pagar o resíduo do saldo ao final do contrato, 
ao final do prazo estabelecido nesses contra
tos com o Sístema Financeiro da Habitação. 
Mas, na verdade, foi direciOnado para tapar 
os enormes buracos, os enormes furos das 
"Coroas~Brastéis" da vida, das "Delfins'' da 
vida, das muitas instituições do Sistema: Fi
nanceiro da Habitação e até de outras_institui
ções financeiras que faliram, que foram liqui
dadas, que sofreram intervenção do Banco 
Central. Esse Fundo de Compe'nsação deve
ria servir ao trabalhador, ao mutuário do 
BNH, mas, ao contrário, praticou-se aquilo 
que é tão comum em nosso País: á sociali· 
lzação dos prejuízos e a privatização dos lu· 
eras. Muito obrigado a V. Er. pelo aparte, 
Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A- Agradeço 
a V. Ex' o aparte que dimensíona este rápido 
pronunciamento na essência-dessa parte rela· 
ti v a aos 3%. -

Trata-se, sem dúvida alguma, de uma deci· 
são condenável, principalmente se levarmos 
em conta que os salários .dos trabalhadores 
brasileiros estão congelados desde 1" de feve
reiro último e que a aplicabilidade dessa lei, 
no nosso entender, inconstitucional, poderá 
repetir os elevados índices de inadimplência 
ocorridos durante o Governo Figueiredo. Na
quela ocasião, os exagerados reajustes com
prometeram substancialmente o orçamento 
familiar de milhares de mutuários, muitos dos 
quais se viiãilt obrigados a vender seus imó
veis a preços irrisórios, por não suportarem 
as altíssimas prestações. 

Por outro lado, como todos sabemos, ao 
longo da vigência do contrato da casa própria, 
os encargos familiares vão cresc_endo, en· 

.quanto que_ o poder. aquisitivo do mutuário 
vai sendo corroído pela inflação. O mínimo 
que se deveria assegurar ao mutuário assala
riado é um reajuste da sua prestaçãQ num 
percentual correspondente, no máximo, ao 
reajuste do seu salário. Aliás, foi com esse -
espírito que o legislador criou a chamada 
equivalência salarial, colocando o interesse 
social acima de qualquer aspecto, inclusive 
o económico. -

É lamentável que, no nosso País, o desco
nhecimento e a arrogância de algumas autori· 
dades do _Governo Federal _se sobreponham 
ao ordenamento juríclico vigente, levando 
milhares de mutuários que acreditaram nos 
critérios e nas normas que iegem os contratos 
do SFH, a baterem às portas dos tribunais 
para fazer valer os seus direitos adquiridos, 
garantidos pela Cônstituição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores_, é iriCOiti-_ 
preensívet que, no Brasil de hoje, após a rea· 
lização de uma memorável, histórica e demo
crática Constituinte e no _momento que Se 
busca desarmar_ os espíritos conflítantes em 

· direção ao entendimento nacional para suavi
zar a crise que o País atravessa, ainda existam 
_aqueles que Pecam por intranqüilizar ~ilha- · 

n!s de famílias qUe já e-nfrentam iriiensas difi-
culdades. _ _ ___ _ 

É mais uma decisão injusta que o Governo -
Federal, através da Caixa ~conômica quer 
impor aos adquirentes da casa própria e que, 
por certo, tumultuará desnecessariamente a 
vida dos mutuários cuiDpi"idores de suas obri· 
gações contratuais. Causará, também, sérias 
dificuldad~s à Justiça çleste País, já sObrecar· 
regada com inúmeros processoS pendentes de 
julgamento. _ _ __ 

Oportunarriente, encontra-se em tramita· 
ção nesta Casa, e esperamos que seja apro
vado, o Projeto de Leí do Senado_ n9 40, de 
1991, de autoria do nobre Senador Mareio 
Lacerda, que- dispõe sObre o reajuSte das 
prestações mensais nos contratos de financia· 
mentos firinados no âmbito do SFH, e que 
objetiva exatamente restabelecer o ~quilíbrio 
prestação_!renda, injustamente derrogado 
com a edição da perversa Lei n~ 8.177, de 
1~ de março de 1991. 
Aliá~, -~~~-projeto providencialmente 

prioiíiã. o equilíbrio entre a receita do mutuá· 
rio_ e a~- d~pesas com as prestações, ou seja, 
a proporcionalidade entre salário x prestação 
com a_ equivalência dos respectivos índices 
de reajuste, sem qual assistiremos, por certo, 
a quebra do sistema como um todo, com con
seqüênCias -desastrOs-as para todos, em face 
dos elevados índices de inadimplência. 

Em suma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero deixar beni claro, para que fique bem 
assentado aqui, que a Caixa ~conômica Fe
deral desde o dia --19 de abril determinou a 
cobrança dos reajustes coin ·base na Lei n9 
8.177, sem sequer se preocupar- notem bem 
-com o direito àdquirido daqueles que ha
viam Conipi"ado esses imóveis com base na 
equivalência salarial. 

De softe que se trata, evidentemerite, a 
meu ver, de uma violação, porque aqueles 
adquirentes gozavam do direito adquiridO e 
a Caixa Econômica está fazendo urn absurdo; 
sãõ milhões de brasileiros, são milhões de 
donas-de-casa, funcionários públicos e- traba
lhadores que vão pagar agora um reajuste 
que, quando à época da assinatura do contra
to, nãO estava preVisto. Trata-se de uma vio
lência erionne·que se pratiCa contra esses ad· 
quirent_es da casa própria. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite 
V. Er- um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com o 
maior prazer, Senador Cid Sabóia de _ _Car
valho. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - OUvindo 
o discurso de V. EX", falando pela Liderança 
do PDT, quero louvar o mérito da sua pala
vra, principalmente nessa observação da vio
lação contratual, porque, na verdade, os con~ 
tratos foram celebrados sob o princípio da 
equivalência salarial para a fixação das pres· 
tações, e a mudança do sistema de fixação 
das prestações é uma violação contratual. A 
ConstituiçãO, além de garantir o direito ad
quirido, garante também o negóCiO jurídico 
perfeito e o contrato pertéitamCmte celebra-

do, de tal sorte que ajunto miilha voz à de 
V. Ex• nesse prote.c;to e nessa denúncia que 
faz nesta ta.rde no Senado da República. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A- Agradeço 
a V. Ex~ o aparte, pois é exatamente isso 
que está acontecendo. Aqui fica pOrtanto, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, registrado por 
parte do PDT esse violento protesto contra 
a arbitrariedade que está sendo cometida 
contra os milhões de brasileiros que estavam 
pagando a prestação da casa própria com base 
na referência salarial e que agora passarão 
a pagá-Ia com base nos critérios adotados pela 
Lei n" 8.177, portanto, a Medida Provisória 
n• 294. 

Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. 
(Muito bem!} 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presídente, coxi:to-V. Ex~ concedeu a palavra 
a um líder para uma breve comunicação, an· 
tes que V. Ex• passe à Ordem do Dia, eu 
gostaria de falar por um minuto- e efetiva
mente um minuto- como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid _Sald~nha 
Derzi)- Tem a palavra V. Ex·, nobre S-ena
dor. 

O SR. FERNANDO IIENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP. Como Líder. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, é apenas para 
manífestar a minha surpresa e o meu deSmen
tido a um;::t notícia que H hoje no Correio 
Braziliense de_que eu teria um encontro com 
,Sua Excelência o __ Senl)or PresidC:D.te da Repú
blica, amanhã, para discutimos questões rela
tivas ao entendimento nacional, e, mais ain· 
da, para 'discutirmos as questões relativas ãs 
medidas provisórias. 

Essa é _ _!lma_ matéria que vai ser__discutiçla 
aqui no Senado. Não há razão para que um 
líc;Ierconverse com o Presidente da República 
sobre a mesma; não existe nada. A audiência 
solicitada foi para a Fundação Palmares, que 
é uma fundação de negros brasileiros que pre
tendem falar com Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República. Entretanto, a au
diência foi cancelada, não por culpa dO Presi
dente, mas porque houve um desentendimen· 
io das lideranças negras a respeito da reivindi
cação _que queriam encaminhar. 

Fui um mero portador de uma demanda 
da sociedade civil e em nenhum momento 
cogitei discutir Com o Presidente como enca-
minhar as medidas provisórhis. - - -

Querõ deixar aqui consignadas essas mi· 
nhas palavras, porque não me parece lógico 
o fato de eu ir discutir ·eom o Presidente, 
maté-ria que é da competência, da alçada-ex
clusiva do Senado, e do Coniresso Nacional. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Amir Lando - Antonio Mariz - Áureo 
Mello - Dario Pereira - Eduardo Suplicy 
-Fernando Henrique CardosO-~FiáricísCo 
Rollemberg- Garibaldi Alves- Humberto 
Lucena - Lourem.Perg Nunes Rocha -
Magno Bacelar - Marco Macíel - Mauro 
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Benevides- Ney Mara.nhão ~ P~dro Simon 
-Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Sobre a mesa, projetas que serão 
lidos pelo Sr. l" Secretário. 

São lidos os seguintes: __ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 45, DE 1991 

Dispõe sobre a proteção do mercado 
de trabalho da mulher nos termos do art. 
7~, XX, da Constituição Federal, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O mercado de trabalho da mu

lher será protegido por incentivos específicos 
nos termos do art. 7o, inciso XX, da Consti
tuição Federal e desta lei. 

Art. 29 Terá preferência, no processo de 
licitação pública em caso de igualdade de con· 
diçóes, o licitante que -cõmprovadamente em
pregue maior número de mulheres. 

Art. 3° A empresa ou empregador indi
vidual que empregar mulher solitária poderá 
reduzir, durante um ano, no imposto de ren
da devido, um valor correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) da contribuição previ
denciária decorrente dessa contratação._ 

Parágrafo único. Considera-se mulher 
solitária, para os efeitos desta lei, a viúva, 
a_divorciada, a separada judicialmente, a celi
batária e a que comprovadamente tenha sido 
abandonada pelo marido há mais de ano, que 
necessita de trabalhar para sua subsistênci2 
e de seus filhos. 

Art. 4'.> A redução prevista no artigo an
terior poderá estender-se até_ três ano~ em 
favor da empresa ou empregador individual 
que contratar mais de dez mulheres nas con
dições indicadas. 

Art. so O empregador que der um em
prego-formação ou um estágio remunerado 
na empresa, durante um período de 200 a 
1.200 horas, a uma mulher que bus_que rein
serção profíssional entre um e cinco anos após 
o nascimento de seu filho ou de_ adoção de 
uma criança, poderá aba_ter_ o v_alor de 10% 
da remuneração a ela paga na renda líquida 
tributável. 

Parágrado único. _Se o _empregado
formação se transformar em emprego o ~m
pregador permanente terá direito ao bene
fício previsto no art. 3? no perfodo de um 
ano subseqüente à transformação. 

Art. 6" Não terá direito ao benefício ofe
recido nesta lei: 
I- se a admissão da mulher se der em 

substituição a outro trabalhador despedido 
sem justa causa; 
II- se a média das demissões na empresa 

for igual ou superior às admissões no período 
de vigência do incentivo; 

III -se a remuneração ao trabalho da mu
lheres na empresa for inferior ao dos homens 
para o mesmo trabalho; 

IV- se a protegida for despedida sem jus
ta causa até um ano após o término no perío
do incentivado. 

_ Art. 7o O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 120 (c.t:nto e vinte) 
dias._ 

Art. s~ Esta lei entrará em vigor 120 
(cento e _vinte) dias a contar d.a data de sua 
pubticaç.io. 

Art: 9° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

L O art. ?~_da Constituiç~o de 1988 decla
ra que são direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição so_cial os constantes dos inci
sos em que tal artigo se desdobra. Entre esses 
direitos está o da proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos es
pedficos, nos termos da lei. constante do inci
so XX do citado artigo. 

2. -Esse direito da mulher não terá efetivi
dade -na prática se não for regulamentação 
pela lei prevista no citado inciso XX. O proje
to busca integrar a eficácia da norma constitu· 
cional em causa, a fím de que o direito nela 
previsto tenha efetiva aplicabilidad-e. 

3. O dispoSitivo prevê que a -proteção do 
mercado da mulher se faça por via de incen· 
tivos específícos, ou seja. de incentivo refe. 
rido diretamente à situação iilcentivada. 

4. _ O projeto, ora apresentado à elevada 
consideração desta Casa do Congresso Nacio· 
nal, procura dar efetividade ao direito reco
nhecido no art. 7°, XX, da COnstituição, com 
visão $Ocial na medida em que favorece a 
mulher que tem mais dificuldade de acesso 
ao mercado de trabalho. 
S. .Os incentivos oferecidos são específicos, 
porque-referidos à situação incentivada, se-m 
ónus elevados aos cofres públícos, embora 
ofel-eça vantagem ao _empregador mediante 
redução no seu imposto de renda. Mas essa 
redução- será l_argamente compensada pelo 
acréSciirio 'cie pi-oàução de da renda naCional 
provenierite -do aumento da mão.:de-obra ati
va, caberido nOtai que essas mulheres que 
conquistam a efetividade do direito ao traba
lho vão obter rendimentos, em muitos caSos, 
sujeitõs ao i_mposto de renda das pessoas físi
cas, com que s:e-"repõe parte, ou a totalidade, 
ou, talvez, até m-ais do que a redução objeto 
do incentivo. Mas isso não é o mais impor
tanfe. -0 fundamental é que se abrem novas 
perspectivas ao mercado de trabalho das mu
lhez:es cq_m providências para a garantia da 
igualdade de tratamento de remuneração en
tre elas e os homens. 

Sala das Sessões, 31 de abril de 1991. -
Se_na~~r_ Mário CoVas -

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais 

Art. 7" _S_ão direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de Clutros que visem 
à'melhoria d~.s.u,a conQição_social: 

XX - proteção do mercado de trabalho da 
-mulher, mediante incentivos, nos termos da 
lei; 

····························~····················· .. ··-·--· 
(A Cornis_sâo __ de As.mnto_s Sociais-de

cisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, DE 1991 

Assegura a participação dos emprega
dos, empresários e aposentados na admi
nistração da Previdência Social (art. 194, 
VII, da Constituição Federal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É instituída, nas autarquias de 

previdência social (Inps. Inamps, e ·rapã.s), 
a adminstração colegiada integrada por dois 

__ dois representantes do Governo, doísdos em
presários e dois dos trabalhdores, um dos 
quais deverá ser aposentado, por tempo de 
serviço ou idade, da Previdência _Social, à 
qual incumbe todas as atibuições conferidas 
aos_ atuais presidentes. 

- Art. 2? Nos Conselhos de Administração 
da Previdência Social, os representantes go
vernamentais serão designados pelo Presi
dente da República, por inidícação do Minis
tro da Previdência e Assistência Social, e os 
representantes c\assistas escolhidos por dele
gados-eleitores dos sindicatos das categorias 
econômicas e profissionais. procedendo·se à 
eSColha do representante dos aposentados pe
las respectivas associações, todos com man
dato de quatro anos. 

Parágrafo único. O representante governa· 
mental é demissível ad nutum e os represen
tantes classistas só poderão ser destituídos 
por manifestação da maioria dos sindicatos 
ou associações pelos quais foram escolhidos. 

Art. 3° Em cada autarquia de previdên~ 
çja social qaverá um Conselho Fiscal, consti· 
tuódo de 6 (seis) ·membros, observada ã mes
maformade_c_omposição, eleição e mandato, 
estabelecida nos arts. 1" e 2~·. desta lei. 

Art. 4\' Ao Conselho Fiscal compete: 
-1- acompanhar a execução orçamentária, 

conferindo a classificação dos fatos e exami
nando sua procedência e exatidão; 
II- examinar as prestações e respectivas 

tomadas de contas dos responsáveis por 
adiantamentos; 
m- proceder. em face dos documentos 

de receita e despesa, à verificação dos balan· 
cetes mensais que deverão se_r instrutdos com 

,QS esc:tarecimentos necessários e encaminha
dos â Secretaria de Previdência Social -
SPS· 

rV -encaminhar à SPS com o seu par.icer 
o relatório do Conselho de Administração 
da jns_titujçãp~ o processo de tomada de con
tas, acompanhando o balanço anual, e o in· 
ventário a ele referente, assim como os de
mais elementos çomplementares; 
V- requisitar do CA da instituição as fn· 

formações e diligências que julgar necessárias 
ao bom desempenho de suas atribuições e 
notificá-lo para a correção de irregularidades 
verificadas, representando à SPS quando de
satendi9o~ 
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VI- propor ao CAda instituição as medi
das que julgar de interesse desta e solicitar
lhe os pagamentos indispensáveis que decor
ram de disposiç""ão orçamentária; 

VII- proceder à verificação dos valores 
em depósito nas tesourarias ou nos almoxa~ 
rifados da instituição", nos termos do que, a 
respeito, dispuser o regulamento desta lei; 

VIII- examinar, previamente, os contra
tos, acordos e convênios celebrados pela ins
tituição na forma que estabelecer o regula
mento desta lei; 

IX- pronunciar-se sobre a alienação de 
bens imóveis da instituição a ser submetida 
ã SPS; 
X- organizar os seus serviços admistra

tivos e técnicos. 
Parágrafo único. AssiSte a todos os mem

bros do C'Onselho Fiscal, individual ou coleti
vamente, o direito de exercer fiscalização nos 
serviços da instituição, não lhes ~endo, toda
via, permitido envolver-se na direção e exe
cução dos mesmos. 

Art. 5p A remuneração dos representan
tes classistas nos órgãos comlegiados da Pre
vidência Social será atendida pelas entidades 
sindicais que participarem de sua escolha, e 
a dos representantes governamentais correrá 
à conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Justificação 

A parÜcíp-ação dos interessados (empre
sários e trabalhadores) na administraçãO da 
Previdência Social configura vantagens uni
versalmente reconhecidas e proclamadas. 

Com o advento da Previdência Social no 
Brasil, através da promulgação da chamada 
"Ley Eloy Chaves" - Decreto Legislativo 
n~ 4.682, de 1923 -,as institUições previden
ciárías agrupavam seguràâos de _determinada 
empresa. sendo as primeiras as Caixas de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviáiíos, 
Já então eram dirigidas por Conselhos de Ad
minstração·compostos do superintendente da 
empresa, dois empregados do quadro (desig
nados pela adrninstração da estrada de ferro) 
e mais dos "eleitos pelo pessoal ferroviário" 

Após a revolução de 30, procedeu-se, por 
ato do Governo Provisório-(Decreto no 
20.465, de 1~ de outubro de 1931), à reforma 
da legislação das Caixas de Aposentadoria 
e Pensões, que passaram a ser dirigídas por 
Junta Adminsitrativa "composta de quatro 
a seis membros", sendo "metade designados 
pela empresa e metade eleitos pelos associa
dos e o presidente eleito por maioria de votos 
dos memnbros da Junta Administrativa, ca
bendo a escolha, em caso de empate, ao Con
selho Nacional do Trabalho". 

A partir de então, o Presidente da Caixa 
deixou de ser da livre escolh_a da empresa, 
devendo ser eleito em igualdade de condições 
pelos representantes patronais e de trabalha
dores. 

Na segunda fase de sua evolução com a 
criação dos . .Institutos de. Aposentadoria e 

Pensões, as autarquias preVidenciárias ga
nharam àmbilo nacional, agrupando, cada 
uma delas, todos os trabalhadores de deter
minada profissão. 

Tivemo.s, assim, o surgimento do Instituto 
dos Marítimos, dos Bancários, dos Empre
_gados em Transportes e Cargas, dos Comer
ciários e dos Industriários. O Instituto dos 
Marítimos e dos Bancários tiveram, inicial
mente, seus presidentes nomeados pelo Pre
sidente da República, mas assisitidos por um 
"Conselho Administrativo" composto de re
presentantes dos empregadores e emprega
dos. 

Coube, afinal, à Lei Orgânica da Previ
dência Social- Lei n" 3.807, -de 26-8-60 (que 

_ uniformizou a legislação previdenciária), es
tender o sistema da administração colegiada, 
índisünl."ilmente, a todos os Institutos de Apo
sentadoria e Pé.tisõeS -

Tal sistema, lamentavelmente, vigorou pa
ra a Previdénciã. Social somente até a unifica
ção dos Institutos de Aposentadoria e Pen
sões, determinada pelo Decreto-Lei n" 72, 
de 21 de novembro de 1966, no Instituto Na
cional de Previdência Social (INPS). 

A administração da Previdência Social pe
los próprios interessados é fórmula não ape
nas defendida pelos técnicos brasileiros e es
trangeiro~ em Seguro social como, igualmen
te, pelos organismos intemacionãiS, quase to
dos filiados à Organização das Nações Unidas 
e nos quais sempre manteve o- Brasil repre
sentantes como se infere das seguintes mani
festações: 

1) Conferências Regionais dos Estados da 
América Membros da Organização Interna
cional do Trabalho- Primeira Conferência, 
Santiago do Chile, 1936: 

"Item VI- ZL Participação dos segu
rados.e do_s patrões na gestão. Os órgãos 
diretivos das instituiçàes de seguro social 
deverão ter representantes eleitos sepa
radamente dos segurados__e dos patrões. 

Qs__r_epresen!antes dos segurados que 
são os maiores interessados no bom fun
cionamento do seguro social deverão ter 
parte importante na gestão." 

2) Conferência Interamericana de Seguri
dade Social, - CISS -Declaração de San
tiago do Chile: 

"A P Conferência Interamericana de 
Seguridade Social, reunida em Santiago 
do Chile de 10 a 16 de setembro dde 
1942 proferiu a Resolução n" 7, recomen
dando o princípio -da representação dos 
empresários e trabalhadores. por seus 
delegados, para formular consultas e 
participar da gestão da Seguridade So
cial." 

3) Associação Internacional de Segurida
de Social IX Assembléia Geral - Roma, 
1949 - Resolução relativa à autonomia da 
gestão da seguridade social: 

"As partes interessadas deveriam par
ticipar da gestão e do controle da Seguri
dade Social, que na medida do possível 

deverão ser confiados a órgãos autárqui
cos, dando-se lugar primordial aos segu
rados nessa gestão e controle." 

4) Convenção da Conferência Internacio
nal do Trabalho, reunida no Rio de Janeiro, 
em 1952: 

'' ... as instituições de seguro social de
vem ser administrados sob a supervisão 
dos poderes públicos, segundo os princí
pios da gestão autárquica, assegurada a 
particiapação na admínstração dos pró
prios interessados, trabalhadores, seus 
destinatários ou beneficiários, e da re
presentação doS -Outros interessados 
também, do Estado e dos patrões, cujo 
interesse no serviço é evidente." 

Entre nós, merece referência o ponto de 
vista sobre a questão, de Moacyr Velloso Cai~ 
doso de Oliveira em seu excelente estudo "A 
Previdência Social e sua Nova Lei Orgânica", 
quando diz: 

"Das reformas trazidas à organização 
da Previdência Social pela Lei Orgânica, 
uma das mais importantes e caracterís
ticas foi a volta ao sistema de órgãos 
colegiados, em todos os escalões. 

Dizemos volta porque, ao Contrário do 
que a muitos parece, a forma colegiada 
não apresenta nenhuma novidade para 
a nossa Previdência Social. Foi assim que 
surgiram as primeiras Caixas de Aposen
tadoria e Pensões, em 1923, e assim Se 
mantiveram, rigorosamente, até o ano 
de 1941. Dos institutos, o único que não 
a conheceu foi o IAPI. concluindo: "O 
que ocorreu, portanto, foi apenas o re
gr~sso à~ fontes, qlJ.e, parece, nunca de_: 
veriam ter sido abandonadas." 

Como lembra Afonso César: 

"A abolição da adminstração colegia
da da Previdência Social imposta pelo 
Decreto-Lei n9 72,_ de 21-11-66. repre
sentou iniludível retrocesso_ a que foi 
submetida a legislação de previdência so
cial, só explicável no quadro de nítida 
índole autoritária da atual conjuntUr-a 
política brasileira." 

(Previdência Social, Afonso César, Ed. 
Trabalhistas, Rio, 1975). 

É opórfuno lembrar, finalmente, que o 
Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural, instituído pela Lei Corripfementar no 
11, de 25 de maio de 1971, executado pelo 
Funrural, constituiu, reconhecidamente, ini
ciativa coroada de pleno êxito. ·Merece ser 
mencionada, entretanto, que o Funrural, des
de sua instituição, em 1971, até sua extinção, 
decretada pela Lei n'·' 6.439, de 1~ de setembro 
de 1977 (que-instituiu o Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social) foi sempre 
e invariavelmente dirigido Por um Co'nselho 
Dü·eto! (art. 22 da Lei Complementar no 11, 
de 1971) int~grado por representantes do Mi
nistério da Agricultura, do Ministério da 
Saúde, do INPS, bem assim de cada uma 
das Confederações rçpresentativas das cate~ 
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gerias económicas (empresários) e profissio
nais agrárias (trabalhadoras rurais). 

Em 1980, coube a um dos mais ilustres 
e atuantes parlamentares no campo da legis
lação social brasileira, o então Senador Fran
co Montara. a primeira iniciativa, com a 
apresentação do Projeto de Lei do.Senado 
n~ 240, visando restabelecer a adminstração 
colegiada da Previdência Social, instituída 
pela lei n9 3.807, de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social) e abolida arbitrariamente 
pelo Decreto-Lei n" 72, de 1966, editado du· 
rante o regime autoritário. 

Hoje a Constituição democrática que vota
mos por delegação do povo brasileiro ratifi
cou a determinação de assegurar na admins
tração dos órgãos de seguridade social a efe~ 
tiva participação da coinunidade, em especial 
de trabalhadores em atividade e aposentados, 
bem assim empresários, rios precisos tennos 
do inciso VII do art. 194. 

É preciso, pois, cumprir Sem protelações 
nem retardamentos, as di<;posíções constitu
cionais. A indevida abolição da adminstração 
colegiada do sistema previdenciário, afasta
dos que foram dela os representantes de em
presários e trabalhadores, contribuiu, tudo 
indica, para a sucessão de escândalos e dos 
desmandos administrativos qu-e a estão con
duzindo para a desorganização e a insolvên
cia. 

Cumpramos, insisto, a Constituição, antes 
que seja tarde. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. 
Senador Mário Covas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Art. 194. A seguridade social compreen
de um conjunto íõtegrado de ações de inicia
tiva dos poderes públicos e da sociedade, des
tinadas a assegurar os direitos relativos à saú
de, à previdência e ã assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao poder pú
blico, nos termos da lei, organizar a seguri
dade social, com base nos seguintes objeti
vos:_ 

VII- Caráter democrátio e des_ce;ntraliz_a,
do da gestão administrativa, com a partici
pação rla cominida.de, em especial de traba
lhadores , empresários e aposentados. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão ~erminath•a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 47, DE 1991 

Disciplina o regime de trabalho da ca
tegoria dos trabalhadores domésticos, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Esta lei regula as relações de tra-

balho doméstico. .. ____ _ 
§ J? Reputa~se doméstico o serviço ou 

trabalho prestado na administração residen
cial que não importe benefício económico pa-

ra o empregador' e trabalhador doméstico 
aquele que presta serviço dê auxiliar da admi
nistração residencial de natureza contínua e 
não lucrativa. - -

§ 2~ Não se consideram iéabi:tlhadores 
domésticos os Inembios da família do dono 
ou da dona da. cªsa, nem as pessoas contra
tadas excl1,1sivamente para cuidar e enfermos 
ou para conduzir veículos. 

Art.. 2° No caso em que se admita ao ser
viço doméstico conjuntamente um casal, ou 
pai ou mãe com ~eus filhos, os salários devem 
ser convencionados de forma indiyi_dual e pa
gos mediante recibos individualizados. 

§ 1? O pilTOu ~a-iiiãe assistirá ou repre
sentará os filhos nienores na- relação de. em-
prego prevista neste artigo. _ 

§ zo _ Os fithos menores de 14 anos que 
vivam com o seu pai ou mãe no domicílio 
do dono da casa, nâO serão Considerados em
pregados em seu serviço doméstico. 

§ 3° _ Tampouco setá considerado empre
gado dom.éstic_ó o filho· ou fílha de· trabalha
dor doméstico que, por liberalidade do em
pregador, viva na casa deste em companhia 
daquele, sem obrigação de realizar serviço, 
trabalho ou tarefa na administração residen
cial. 

A.t_t.. _3° Aos trabalhadores domésticos 
São assegurados as seguintes direitos, além 
de outrOs preViStos no OOnfrato de trabalho 
individual ou em convenção coletiva de traba
lho. 
I- Salário- niínln:iO fixado em lei Pira-os 

trabalhadores em geral; 
II- irredutibilidade de salário, salvo o dis

posto em convenção ou-acordo coletivo; 
III - décimo terceiro salário com base na 

reD.umeração integral ou no valor da aposen
tadoria; 

IV- repouso semanal remunerado, prefe
renc_i~_lmente aos sábados e domingos; 

V- goZo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 

VI-licença à gestante, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com duração de 120 
(CeritO"e-vi~eldi_as; _ . _ _ _ 

Yll -liçe_n_Ç.a-Paternidade de oito dias, 
sem pré juízo do emprego e do salário, conta
dos" dia segUirite aci dõ nasciniento do filho; 

VIII- aviso prévio de trinta dias referente 
ao primeiro atia" de serviço acrescidos de mais 
cinco-dias por ano subseqUente; 
IX- aposentadoúa e oU.ti:"()S -benefícios e 

prestações previdenciárias nos termos das leis 
de Previdência Social; 
X- alimentação sadia e suficiente com 

qualidade semelhante à dos donos da casa; 

XI- descanso de pelo menos uma hora 
para almoço e outra para o jantar, além de 
intervalos entre tarefas matutinas e vesper
tinas para café. 

§ 1~ O empreg-o doméstico com pernoite 
terá ainda direito a: 

1_-habitaçao nlóbiiiada e higiénica; 
_ II -repouso diário noturno de no mínimo 
10 horas consecutivas, que só poderá ser in
_terrompido por causas graves e _urgentes. 

§ 2~ Para admissão ao emprego deverá 
o trabalhador doméstico apresentar: 
I-Carteira de Trabalho e Previdência So

cial; 
II- atestado de boa conduta; 
III-atestado de saúde, a critério do em

pregador. 
§ 39 o empregador tem a obrigação de 

anotar na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social do _empregado doméstico todos os ele
mentos essenciais do contrato do trabalho 
conforme dispuser o regulamento pertinente. 

.Art. 49 O empregador, sua família e seus 
conviventes tem o dever de tratar o empre
gado doméstico com respeito e urbanidade, 
devendO velar para que o empregado receba 
atenção médica necessária em caso de urgên-
cia. -

Art. Y Será obrigação dos empregados 
domésticos:· 
I-guardar lealdade e respeito ao empre

gador, sua família e conviventes-destes; 
II- respeitar as pessoas"que visitem e fre

qüeiltem a casa; 
III- cumprir as instruções de serviço que 

lhe correspondam; 
IV- cuidar das coisas confiadas à sua vigi

lância e diligência; 
V- observar recato e reserva nos assuntos 

da casa de que tiver conhecimento no exer
cício de suas funções; 

VI- manter a inviolabilidade dos segre
dos familiares em matéria política, moral e 
religiosa; · -

VII- desempenhar suas funções com zelo 
e honestidade, comunicando qualquer impe
dimento para realizá-las adequadamente, 
respondendo pelos danos que_ causarem por 
dolo, culpa ou negligência. - · 

Art. 6? Serão causas justas para a despe
dida de empregado doméstico: 
I-o descumprimento das obrigações pre

vistas no artigo anterior; 
II- a injUi:ia contra o empregador ou 

membros de sua famHia; 
III- a prática de a tos contra a segurança 

e os interesses do empregador ou de membros 
de sua famHia; 
IV- embriaguês e Yida desonesta que di

reta ou indiretamente interfiram com o am
biente de seu trabalho; 

V -faltas devidamente comprovadas ao 
serviço pOr dez dias ou mais contínuos ou 
trinta e seis dias "interpolados num período 
de_doze meses. 

Art._ 79 O empregado poderá considerar
se despedido e com direito à indenização por 
tempo de serviÇo e por aviso pr<.;:vio no case 
de descumprimento do contrato de trabalho 
pelo empregador ou quando receber maus~ 
tratos ou injúrias deste, de membros de•sua 
família ou de conviventes_ na mesma casa. 

§ 1~ A indenização_corresponderá a um 
salário_ a partir do primeiro ano de serviço 
acrescido_de cinco por cento acumulados para 
os anos subseqüentes 

§ 29 A indenizaçâo por aviso prévio será 
calculada em valores monetários correspon~ 
dentes aos perfodos previstos no art. 39, inciso 
VIII, desta lei. 
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Arr. s·• _Aos empregado~ domésticos são 
assegurados os beneficias e serviços da Con
soli,dação das Leis· de Previdência Social, na 
qualidade de segurados obrigatórios. 

§ 1·' Os recursos para o custeio das pres
tações previdenciárias, previstas nesta lei, 
provirão das contribuições abaixo, a serem 
recolhidos pelo empregador até o último dias 
do mês seguinte àquele a que referirem a 
incidentes s.obre o valor do salário pago: 

I -10% (dez por cento) do empregador; 
II- 8,5% (oito e meio por cento) do em

pregado doméstico. 
§ zu O salário-qe_contríbuição para o em· 

pregado doméstico que recebe _salário_s_upe
rior ao mínimo vigente incidii"ã sobre a remu
neração constante dQ contrato de trabalho 
registrado em sua Carteira de Trabalho e Pre
vidência Social, até 10 (dez) sal~rios míni
mos. 

§ 3\' A falta de recolhímento, na época 
própria, das contribuições previstas neste a·r-
tigo, sujeitará ó respOilsável áo pagamento 
do juro moratório de I% (um por cento) ao 
mês, além da multa variável de_ lO% (dez 
por cento) a 50% (cinqUenta por cento) do 
valor do débito e correção monetária. 

Art. 9° A solução de litígios Iuiidados na 
relação de trabalho previsto nesta lei será 
da competência da Justiça do Trabalho. 

Art. 10. Esta lei será regulamentada pe
lo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar de sua entrada em vigor. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições etri 
contrário, especialmente a Lei n~ 5.859, de 
11 de dezembro de 1972. 

Justificação 

1) O projeto de lei, que ora submeto à 
elevada consideração da Casa, yisa regula
mentar os direitos constitucionais dos traba
lhadores domésticos, consoante- dispõe o pa
rágrafo único do art. 7" da Constituição de 
1988. 

2) Parte desses direitos -já :constavam dã 
Lei n" 5.859, de 11 de_ dezemhr.Q_de 1972_._ 
A Constituição, sem deixar de levarem co-nta 
a situação especial dessa categoria de traba
lhadores previu extensão a ela de outros direi
tos que são reconhecidos aQS _ _lrabalhadores 
em geral, o que exige nova lei qu-e·os contem
ple de modo a que passem a ser efetiva con
quista dos domésticos. 

3) O projeto aqui apresentado é simples 
mas, valorizado o trabalho dessa categoria 
de trabalhadores, busca um equilíbrio nas re
lações _de emprego especial que a natureza 
domé_stica do_ trabalb_g gera. A relação de 
confiança que fundamenta esse tipo de em
prego foi levada em conta, quer do empre~ 
gador para o empregado, quer deste para 
aquele. Nisso, o empregado sai valorizado, 
porque, se a relação é de confiança, mas uma 
razão para se tratar o emPrego doméstico 
com dignidade e apreço. 

4) Estou certo que os meUs pare.~. Com 
os suprimentos de seu saber e experiência, 
saberão aperfeiçoar esta iniciatiVa, para rio· 

fim_ aprová-la e assim dar uma regulamen
tação adequada a essa cat_egorla profissional. 
Sala das -sessQe$·;- em 3 de abril de 1991. -
Senador Mário CovaS 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 5.859, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
"FaÇõ- saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. r~· Ao empregado doméstico, assim 

considerado aquele que presta serviços de na
tureza contínua e de finalidade não lucrativa 
â pessoa oÚ ã família no âmbito residencial 
destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art.- -2" Para admissão ao emprego deve-· 
rá o empregado doméstico apresentar: 

I -Carteira de Trabalho e Previdência So
cial· 
n'- Atestado de boa conduta; 
III -Atestado de saúde, a critério do em

pregador. 
Art. 3" O empregado doméstico terá di

reito a fériaS anu-ãís remuneradas-de 20 (vin
te) dias úteis ap6S -Cãda período de 12 (doze) 
ilieses de trabalho, prest• à mesma pessoa 
ou famnia. 

Art. 49 _Aos empregados domésticos se
rão assegurados os benefícios e serviços da 
Lei Orgância da Previdência Social na quali

- dade de segurado~ obrigatórios. 
Art. s~ Os recursos para o custeio do pla

no de prestações provirão das contribUições 
abaixo; a- serem- reCOlhidas pelo empregador 
até o último dia do mês seguinte àquele a 
que se referirem e incidentes sobre o valor 
do salário mínimo da região: 

I -8% (oito por cento) do empregador; 
II - 8% (oito porcento) do empregado do

méstico. 
Parágrafo único. A falta do recolhimen

to, na época própria das contribuições pre
vistas neste artigo sujeitará O responsável ao 
pagamento do juro moratório de 1% (um 
por cento) ao mês ªlém da multa variável 
de 10% (dez porcento) a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do débito. 

Art. 6fl Não serão devidas quaisquer das 
contribuições .discrin:iínadas nos itens II a VII 
da tabela constante do art. 3~ do Decreto 
n~ 60.466, de 14 de março de 1967. 

Art. -7" Esta leí será regulamentada no 
prazo de 90 (noventa) dias vigorando 30 (trin
ta) dias após a· publicação do seu regulamen
to. 
Art~ 89 Revogam-se as disposições em 

contrário. 
(À Comisstiõ de AssuixtOS SOciais- decisão 

terminativâ.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 48, DE 1991 

Dispõe sobre o ensino obrigatório da 
língua espanhola nos estabelecimentos de 
primeiro grau. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'-' Será obrigatória a inclusão do 

idioma espanhol nos currículos dos estabele
cimentos de ensino de primeiro grau. 

--Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Determina a proposição seja inscrito nos 
currículos escolares o ensino da língua espa~ 
nhola, com o transparente objetivo de con
correr para o fortaledmento da integração 
latino-americana, que passa, neceSsarimente, 
pelo conhecimento do idioma falado nas de-
mais nações irmãs. -

Razão por que o Instituto Latino-Ameri
cano, conduzido pelo idealismo atuante desse 
estadista de projeção continental_que é Fran
co Montoro_, vem preconizando o ensino do 
português nos países de formação hispânica, 
do mesmo modo que reinvindica seja rriii'lís-
trado o ensino do espanhol nas escolas brasi
leiras. 

Sensível a essa postulação _de inegável al
cance e reconhecimento do mérito, formu· 
!amos a presente proposição que ínclui nos 
currículos de primeiro grau de nossas escolas 
o ensino do espanhol. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. -
SeO:ador Fernando Henrique Cardoso. 

(À Comissão de Educação-decisão ter-
minativa). · 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Os projetas lidos, serão publieados 
e remetidos às comissões competentes. (Pau-
sa) _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. ] 0 Secretá(io. - ---

Ê lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 96, DE 1991 

Requeiro, nos termos do artigo 216, do 
Regimento Interno doSeando Federal, com
binado com o artigo 49, inciso X, da Consti
tuição Federal, sejam prestadas, pela Secre
taria de Desenvolvimento Regional da Presi
dêncía da República e pelo Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, as in
formações ~baixo: 

1-Quais sOO os produtores de açúcar e 
álcool (pessoas físicas e furfdicas) com débi
tos vencidos e ilão liquidados junto a institui
ções oficiais __ Q_e ciédifo e demais organismos 
federais. 

2-Explicitar, em cada caso, o.v_alor do 
crédito vencido por instituição credora, COi\1 
discriminação do valor do principal. juros e 
correções normais de contrato, data do venci
mento e os valores de juros, multas e correção 
monetária decorrentes da mora ou inadim· 
p1ência. 

3 ...,.... Quais foram os procedimentos de co
brança adotados em cada caso. 
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4- Caso não tenha ocorrido cobrança. 
quais foram os crítérios ··adotados para refi
nanciamento dessas dívidas. Esses critérios 
foram adotados para todos os devedores? Se 
não, qual o critério para escolha dos deve
dores beneficiados com esse refinanciamen
to. 
5- Relativamente às operações de refi

nanciamento, detalhar, por devedor e insti
tuição credora, o montante a ser refinancía
do, o prazo rotai dessas operações de refinan
ciamento, perfodo de carência, periodicidade 
de pagamento e respectivas taxas de juros 
pré e pós-fixadas. 

6- De onde advirão os. recursos para fazer 
frerite a esses refinanciamentOs. QUC críiériós 
o Governo Federal adotou para avaliar que 
os recursos aplicados nesses refinanciamen
tos são mais importantes e prioritários do que 
programas de investimentos em áreas de de
senvolvimento econômico-social. 

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - O requCriméii.tO 1ido será despa
chado à Mesa para decisão, nos termos do 
art. 216, inciso III do Regimento Interno. 
(Pausa). 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 97, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regi· 
menta Interno desta Casa, a tramitação em 
conjunto dos Projetas de Lei do Senado n.:& 
4 e 5, de 1991, de autoria dos Senadores Wil
son Martins e Nelson Carneiro, respeCtiVa· 
mente. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. -
Senador Fernando HeNique Cardoso, Líder 
do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
DerZ1) ......:. O requerimento lido será incluído 
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 
inciso II, letra c, 8, do Regimento Interno. 
(Pausa). 

Sobre a mesa, requerimentõ qu~ será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 98. Di' 1991 

Requeiro, nOS temos do ai"t. 40, § t~, "A" 
do Regimento Interno d~stra Casa, autori
zação para me ausentar do País no período 
compreendido _entre os dias 4 a 8 de abril 
do corrente ano, ocasião em que estarei parti
cipando do Encuentro d_e Discusion Prospec
tiva Sobre Tendências y_ Escegarios Para 
America Latina, que ocorrerá em Buenos Aí· 
res, Argentina, a convite o Prof. Mario Alho
noz, Diretor do Departamento de Ciênciâ 
e Técnica da Universidade de Buenos Aires, 

cujas despesas serão patrocinadas pela Co~ 
múnidade Económica Européfa. 

a~~•u"'' liiJC'f\IIJ' 

Brasília, 2 _de abril de 1991. - Eduardo 
Suplicy. - - -

· t~~~n~;~.~·\n;·•oJ• .. :uhu 
IJUI • c:...,ltln • llP • 1:11.,1; 

lr.L!t~CI, Ult tiU • JJUfl 

•.•• ~~~/41 
tr.frtllal Pçpf. llcpnt·g !?~mJ.L.ott::...::. _______ _ 

VIIICIUI~ 
tldhbl ----l.!!!!.!::.i.t.UJn dr. Gr!<?r"'.!i:,~JZL n 
&.,...,,.._,.,,, nPC'J' tt<_ll..:.IJC.:<.!::l.l2!:!2} 

liENS1\Cimt 

'l'elefonea: (051)3113215 · . ._ 
22499H 

Pr. Bdua~do Supl!oy 
Senador 
Sonodl) Federal 
aroil1Ua 
FAX: (061) 3217333 

P•l• r .. ••enio.c. '-c:.nhoo o o.a~o.l,lu .,J,. lo'VUVl.tld-l..J l'co.I.'Q .Vet&•l,.f\flptlr 
do ''Er1cuontro de Diacu616n Proa{'ectivo. eobro Tondeuoio.~ Y Eoccnl!
riof'l para Amóric.e~ Lo.tino."• a reGU:t:o.r-tle em Buonoo i\tres no8 dll'liS 

--6. 8 D 7 dG Abril da 19914 

O Bncontro 6. promovido pelo . Sec:rettlrio de C!.encia Y T!c.nica 
-do. Univercidod de Buenoo Ah·ee c ('Rtrociondo polo ProiZr/Jtna PAST, 
d• E~tudoa d~ Futuro da comunidade HconOmica Europ6ia. Na OPOrtu~ 
nidado nore 0 discutidoB oa rooultodu~ de peaquiaoo reali~adoa por 
8Q.Olpe-fi -do Draeil, l\r[lbntino.. Vono:.uela o Chllo ll re_e_petlto do 
futuro da Américlll Lo.t1na, oou1 poreono.lida.des (tepcoi&.ll\onto oonvl
d.o.do.o provsnient._CID do01 paisoe h1dioodoa. 

Eoperando conta~ 
oómiPRao oraanizadora 
Q&o •• , 

' ~ com eua proventa no Encontro. c~em. uo1no da 
do mco~o, ~grnd$ÇO dccdo j& eu~ ooiabora~. 

At.onct.oouonte. • 

Prof. l>f'. Ronato Dacntno. 

O Sll.. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - O requerimento lido será remetido 
à Coiilissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional devendo ser apreciado após a Or
dem do Dia, nos termos do § 39, art. 40, 
do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pélo Sr, 1 ~ S.;cretário. 

:É li~o o_ seguinte: 

REQUERIMENTO N• 99, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com base no art. 222, do Regi

mento Intern9, que, ouvido o Plenário, seja 
consignado em Ata um voto de censura ao 
Governo dos Estado Unidos da América, pe
la posição adotada por seu representante nç, 

·Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
no sentido de impor o bloqueio do emprés-
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timo de 350 milhões dólares, já negociado 
pelo Brasil, com aquele organismo intc.t'na
cional. 

Requeiro, outrossim, mantido tal veto, se
jam declaradas personae non gratae todos os 
representantes do goyerno norte-americano 
que venham a participar da Conferêil.cía das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a 
realizar-se no ano vindouro no Brasil, uma 
v~ez que nada tem o Brasil a aprender do 
País que é, reconhecidamente, aquele que 
mais polui o meio ambiente.-

Justificação 

Conforme vem noticiarido a imprensa bra
siliera, decidiu o Banco lnteramericano sus
pender empréstimo no valor de 350 milhões 
de dólares para o Brasil, em função de deter
minaçãQ_do Governo dos Estados UnidQs da 
América, agora investidos do direito de veto 
decorrente de recente_capitalização oferecida 
pelo Tesouro_ americano ao BID. Visa a ip1-
ciativa americana pressionar os negociadores 
da dívida externa brasileira, apressando o fe
chamento de um acordo com os credores pri
vados da dívida externa. 

Tinha o empréstimO-em questão por obje
tivo financiar o PROSEGE -Program-a So
cial de Emergência e Geração de Empregos 
- idealizado com a finalidade de satisfazer 
necessidades na área de saneamento básico, 
saneamento ambiental, drenagem, e de saúde 
pública em geral, projeto que resultaria inclu
sive em importante fonte de empregos. Pre
via-se na verdade, em decorrência do Prose
ge, a geração de 45 mil novos empregos dire
tos e 15 mil indiretos. 

Na votação realizada no BID, o Brasil foi 
apoiado por vários pafses da América Latina, 
Caribe e Euiopa, tendo contado também com 
o apoio do Presidente do BID, EnriqUe Igle
sias. Não_ prevê ademias, o estatuto do BID, 
a vinculação entre as decisões do banco e .. 
as relaçõ_es de seus açionistis cóni oS baricos 
ptivados. 

Trata-se_ a posição americana de interfe
rência espúria e in3.ceitáVel, que não se coa
duna com os parâmetros já eStabelecidos de 
comportamento internacional, e que se tra
duz em uma utilização indevida de um orga
nismo intemaciOfial, para satisfazer aos inte
resses dos bancos privados. Configura-se as
sim, mais uma vez, desta vez no interior do 
BID, o já por demais conhecido conflito nor
te-sul, que vem se perpetuando há décadas, 
e perpetuando também a divisão_ entre países 
ricos e pobres. 

Fica sem qualquer dúvida evidenciada, por 
conta desse episódio, a falta de autorida-de 
moral de um governo que, ao mesmo tempo 
em que ado.ta esse tipo de iniciativa pouco 
adequada à boa convivência_ internacional, 
lança acusações, como vem fazendo o Go
verno dos Estados Unidos da América, a paí
ses outros, em nome da preservação do meio 
ambiente. 

Esperamos venha o presente requerimento 
a _ser aprovado pelo soberano Plenário. 

Sala das Sessõ_e_s, 3 de abril de 1991. . _ 
Esperidião Amin. 

O SI(. )'I!ESIPENTE _(Rachid Saldanha 
Deizl') ·__:o· i'eqúerimênto lido será remetido 
à ComiSSão-de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional~_nos termos do § 1", art. 222, do 
Regimento Interno. 

O Sr. Jutahy Magalgães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIPENTE (Raohid Saldanha 
Derzi)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem reviSão do orador.) 
-sr: Presidente, o art. 51 do Ato das Dispo
sições CoiiStiúiCiOnais Transitórias determina 
que: 

'"'Serão re_vistos pelo Congresso Nacio
nal, através de comissão mista, nos três 
a_nos _a cOntar ·da data da promulgação 
da Constltu.içãO, todaS as do"àções , ven
das e concessões de terras públicas com 
àrea superio-r ã três mil hectares, reali
zadas no período de 1~ de janeiro de 1962 
a 31 de dezembro de 1987-." 

Seguem-se três parágrafos. 
Sr. PJ~sidente, os três ano_s serão comple

tados no -dia 5 de outubro próximo. A comis
são foi designada e instalada, em 8 de novem
bro de 1989. Vários Srs. Senadores e Depu
tados não ·estão mais no êxercfcio do man-
dato. _ __ _ 

No dia 5 de março de 1991, o Presidente 
Mauro Benevides dirigiu-se ao Presidente da 
Câmara solicitando a indicação dos novos no
mes. No Senado, entretanto, quase todas as 
lid~.ran_ça~já fizeram as indicações, restando 
fazê~lo apenas a Liderança do PFL. 

Sr. Presidente, intendo que há necessidade 
de que a Mesa diligencie, com a maior rapi· 
dez, a ·constituição dessa Comissão, porque, 
mesmo tendo sido constituída em novembro 
de 1989, até hoje nada realizou. Não pode
mos perder mais esse prazo que a Consti
tuição determina, porque ~-da maior impor
tância para o País, e o Congresso Nacional 
não pode deixar passar essa· missão em bran
co. 

Por isso, a minha questão de ordem é para 
que a Mesã diligencie, o m:iiis rapidamente 
possfvel, a constituição dessa Comissão, para 
que possamos dar início aos trabalhos. 

O SR~--PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, 
esta Presidência levará ao conhecimento do 
Presidente titular, reiterando pedidos ante
riores de indicação dos nomes que consti
tuirão a ComissãQ. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) . ...:._ ~~gotado o tempo destinado ao 
Expediente. 

Passa-s.e_à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Di~cusSão~ em tUrno único, da redação 
final {oferecida pela Comissão_piretora 

em seu Parecer ri"_19, de 1991), do Proje
-to de Decreto Legislativo n" 1, de 1991 
(n~ 191190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato _que renova por dez 
_anos, a partir de 18 de junho de 1989, 
a concessão outorgada à Rede Riogran
dense de Emissoras Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda .curta, 

_ na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio_Grande dQ_Sul. 

Eni discussão. (?ã:usa.) 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) -Concedo a palavra ao nobre Sena
dor. 

O SI(. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, _é eVidente que se -trata de uma reda"ção 
final. Nada há a acrescentar, porque ela se 
encontra fiel aos- acontecimentos anteriOrês, 
mas muito há a lamentar que _esses projetas 
continuem tramitando no Senado Federal, 
com essa urgência absolutamente injustifiCã.
da, principalmente após os incidentes que de
terminaram o arquivamento e desarquiva
mento desses projetas. 

Mas, o fato é que há um lado muito diflcil, 
para o Senado Federal: essa matéria não pas
sou na Comissão de Educação, não teve o 
devido exame, não houve tempo para o rela
tor fazer exigências a essa empresa para a 
continuidade da exploração. Há de se convir 
que essa prorrogação de que se trata, o prazo 
já está der.-:orrendo desde o ano de 1989, o 
que significa dizer que- estamos fazendo aqui 
um papel ridículo, consolidar aquilo que já 
está consolidado, aprovar aquilo que não 
mais precisa de aprovação, porque, na verda
de, houve uma burla da competência do Se
nado Federal. 

Lavro meu protesto pessoal e o meu pro
testo em nome do meu Partido, .o PMDB 
e que fique isso consignado nos An"ais da Ca
sa, e anuncio qrie estou preparando um prOje
to de resolução dando normas rigorosas para 
o exame de cada projeto que guarde essa 
natureza. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) __:Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerro a discussãO sem apresentação de 
emendas, a redação final é considerada defi
nitivamente aprovada, nos termos do dispos
to no art. 324_ do Regimento Interno, -·~ _ 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n?l, de 1991 (n9J91, de 1990, 
na Câmara dos Deputados). 

F8.ço sa_,b_er que o Coi1gressõ Nacional aprci
~vou, e eu, Preside_nte, nos termos d~ art . ..±§., 
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item 28, do Regimento Interno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' , DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, 
a partir de 18 de junho de 1989, a conces
são outorgada à Rede Riograndense de 
Emissoras Ltda., para explorar, sem df· 
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda curta, na cidade 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o ato, a que se refere 

o Decreto nQ 98.481, de 7 de dezembro de 
1989, que renova por dez anos, a partir de 
18 de junho de 1989, a concessão-outorgada 
à Rede Riograndense de Emissoras-- Ltda., 
através do Decreto n~ 83.451, de 14 de maio 
de 1979, para explorar, sem direito de exdusi
vidade, senriço de radiodifusão sonora em 
onda curta, na cidade de Po_rto Alegr~. Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Passa-se, agora, à apreciação do 
Requerimento n~ 98, d_e 1991, lido no Expe-
diente._ __ _ -

Solicito ao nobre Senador Pedro Simon o 
parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE)- Sr. Presidente, na ausên
cia do Senador Pedro Simon, estou aqui a 
substituí-lo e a prolatar o parecer que seria 
de sua lavra, lamentando que o Senador Pe
dro Simon.~ão tenha podido ficar presente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Tem a palavra V. Ex', nobre Sena· 
dor. 

O SJL CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para emitii"parecer: Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente e_ Srs. 
Senadores, trata-se de um requerimento de 
autoria do nobre Senador Eduard_Q_Suplicy. 

Requereu S. Ex•, nos termos do Regimento 
Interno desta Casa, autorização para se au· 
sentar do País, no período compreendido en
tre os dias 4 e 8 de abril corrente, ocasião 
em que estará participando de um encontro 
que será realizaçlo na Argentina, a convite 
do Prof. Mário Albonoz, Diretor do Departa
mento de Ciência e Técnica da_l)niyersidade 
de'Buenos Aires. As despesas serão patroci
nadas pela Comunidade Económica Euro- : 
péia. 

Além da justeza do_ pedido, há um lado 
muito interessante a se ress_altar, que é a hon
ra com que foi distingüíaoo-senador Eduar
do Suplicy de merecer esse Convíte pelos seus 
méritos e pela sua trajetória polftiCa e Cultu- -
ral, o que termina por honrar também o Sena
do Federal, ao qual pertence. 

O requerimento está perfeitamente guar
dado dentro das _disposições regimentais, 

mais precisamente o· art. 40, § lo, letra a, 
do Regimento Interno do Senado FederaL 

::Assim, o-parecer é faVofãVel. 
Pela aprovação,, Sr. Presidente. 

O SR. PRESlDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - O parecer é favorável. 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fíca concedida a licença solicitada pelo no

bre Senador Eduardo_ Suplicy. 

O SRJ~J'RESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) --Ainda há oradores inscritos. 

Con~edQ_!l palavra ao nobre Senador Au~ 
reo Mello. 

OSR, AUREO MELLO (PRN -AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- _Sr. Pn~síden
te, Srs. Senadores, venho, a cada dia que 
passa, me atemorizando mais com relação 
aos pr-oblemas que têm acontecido à minha 
terra,- a.-re-gi.ão a qUe pettenço, ou seja, a 
Amazônia. 

Na minha modesta observação, a Amazó
nia é cóiííó se· fosse uma parcela do País que 
está na iminência_ de uma guerra. Não essa 
guerra de _fuzis, tanques, aviões e metralha
doras, mas a guerra que corileça- pelas mani
festações diplomáticas, por aqueles pronun
ciamentos que, pouco a pouco, vão se acumu
lando e revelam o início ou o prolongamento 
daquela famosa cobiça internacional, em re
lação às terras a que me refiro. 

Ainda há poucos momentos, ouvimos a pa
lavra do nobre Senador pelo Estado de Santa 
Catarin3:; Esperidião Amin,_ em que ele reve
lava um projeto de leLda autoria do Sr. Sena
dor Kennedy, estabelecendo uma comissão 
do Senado Federal dos Estados Unidos da 
América do Norte para ouvir e auscultar os 
problemas relacionados com o índio brasi
leiro, e, assim, colocar o dedo da interfe
rência, a inoportuna participação em proble
JII.aS que sãã- absolutamente nossos e; depois, 
quem sabe, forilentãi"em o dissídio, a luta, 
ou quais medidas a serem acarretadas na dire
ção da nossa região. 

Não_ faz_ muj_t~,_t~~po, soubemos de um 
enfreveiO na ffi:mteirã. cõm a Cõlôri1bia. Em 
que se poderia transformar aquele entrevere? 
Num princípio de guerra armada, em que 
um país de pequeno porte, porém de grande 
signíficitção internacional~ pudese vir a ser, 
Sr. Presidente, o pomo de discórdia, o Sera
jevo da prOVOCação para que se estabelecesse 
uma partiCipação guerreira naquelas regiõeS. 
E se houvesse a contnõuição em armamen~ 
tos, se_ houvesse a ajuda para um pequeno 
país desse porte, se houvesse a colaboração 
das agrailde~ nações, d~s grandes potências, 
que agora são senhoras do munâo- mais do 
que nunca, principalmente após a guerra do 
Iraque, nada nos impede de acreditar que 
tivéssemos aqueles dois terços da Federação 
brasileira tomados, avocados a, justamente, 
essa cobiça interiÍ~dOO:af que, deSde muitos 
anos, assesta os olhos vulpinOs na- direção 
da_Regiã_? __ ~mazônicã. Há o que temer, en-

quanto estamos_ _aqui discutindo problemas 
da Previdência, enquanto vamos abordar as
suntos de projetão, temo-s esquecido a impor
tância _e_ a_signifícação- daquele grande terri
tório brasileiro, que sempre foi coloc_ado _num 
plano de claro-esc_1,1.ro pelos estados c;l.itos 
adiantados da Federação e que, ali, continua 
sem ter o estímulo e a ajuda imprescindível 
para que possa ser realmente incorporado à 
nossa terra e seja a participação da nossa 
gente. _ 

Faço questão de, nessa oportunidade, aler
tar a este Plenário, sobre esse episódio e essa 
ã.íneaça, com todas as característi.cas da cobi· 
ça que caracteriza as nações que sempre fo
ram ansiosas para colocar as garras na direção 
da Região Amazônica. A Região Amazóni
ca, que, na sua superfície, tem florestas ma
jestosas mas, nas suas entranhas, tem riqUe
zas incomensuráveis,_ tem produtos minerais 
que_s_ervem, -sem dúvida, de ponto de atração 
quase_ magnética para aqueles que deseJam 
reainlente s.e_ aposSar ou pel0-ID~n-6s parti
cipar dessa grande riqueza brasileira. Por "is· 
so, Sr. Presidentee Srs. Senadores, quero pe
di! a atenção dos estados brasileiros, que são 
representadQs _aqui nesta Casa, para a Ama
:z;ônia. _Há poucos dias, ouvimoS um discurso 
pt9duzidÕ pelo-riobre- Si-. Senador .Ronaldp 
Aragão, em_que S. Ex• faziaª descrição por
menorizada de detalht"<.s cqqc_er1;1entes à_nÇ)s~<!_ 
região e à nossa população. Ess_e5: episódios 
que se_acumulam sob_rç a .Amazónia precisam 
ser detectados e atentados pelos Srs. Parla-_ 
mentares desta Casa. No momento e~ que 
os representantes daquela grande parcela 
brasileira acometem à tribuna para pedir a 
atenção para esta -área do Brasil, deve essa 
manifestação calar fundo na sensibilidade de 
todos aqueles que fazem- parte dos grãrtdes 
comandos e dos grandes destinos da terra 
brasileira. E piorandO tudo, para sacrificar 
ainda mais a· situação da Amazónia, para mais 
caracterizar ainda essa verdadeira marcha pa
ra o descaso ou para o abandonO, observ~os 
medidas que absolutamente não podem ser 
tachadas de salutares. Medidas que são preju
diciais, que ajudam apequenar aquele terri
tório de tanta -grandeza, aquela área de ~_anta 
{estação . ....._ 

O Sr. Oziel Carneiro -- P~rmit:e V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Com muitã. 
honra, n?bre _Senador Oziel Carne~_o. 

o-sr. Oziel Cai-neiro)- Nobre Senador
Aureo Mello, como honiem dã. Amazôilla, 
ouço com bastante_ atenção o discurSo de- V. 
EX~', quando faz chegar:_ ao-conhecimento ao 
Senado Federal, a preocupação de que esta· 
mos possuídos, em razão de uma séríe di 
combinações, de omissões internas e pressões 
externas que voltam a mostrar, agora sem 
subterfúgios~ não apenas a cobiça da rica Re
gião Amazónica, mas, pelo menos;- uma dis
posição das naçõeS do primeiro mundo, ·ém
nome da defesa do meio ambiente, de exercer 
iima tütelã-~sobre o fUtU.io -daquela grande 
região br~sileira. É preciso que se faça lem~ 



1370 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Seçao II) Abril de 1991 

brar, aqui, expressão ·usada pelo Presidente 
da França, Sr. François Mitterrand, quando 
declarou que, em se tratando_ de defesa do 
meio ambiente, torna~se necessário a revisão 
do conceito de soberania dos povos. Isto é 
muito grave, principalmente quando nós veri
ficamos que há uma combinação em torno 
de três situações: do problema do (ndio. do 
problema da ecologia, e do problema da dívi
da externa, Sobre o índio, fala-se em prote
gê-lo_, mas nenhuma medida vinda do exterior 
comprova, aqui no Brasil, esse objetivo. O 
próprio encontro das Nações Indígenas, em 
Altamira, serviu para promover pessoas, ser
viu para atacar Q desejo nacional de apro
veitar o potencial energético da região, mas 
não serviu para beneficiar o índio. Falam na 
preservação de nossa floresta, mas não ofere
cem os embasamentos científícoS e eiS- conhe
cimentos de tecologia para que ela melhor 
seja remanejada. E, agora, já se fala aberta
mente, em razão da dívida externa, com as 
primeiras propostas que surgem pã.ra tutelar, 
em razão da defesa da ecologia, o futuro da 
Região Amazónica. Feücito V. Ex~, porque 
nós que representamos·; nesta Casa, a ban
cada daquela Região, devemos estar atentos, 
inclusive para não senn:os supreendidos por 
ocasião da Eco-92, prevista para o Rio de 
Janeiro; para que dali não saia uma conven
ção qualquer que estabeleça uma hipoteca, 
em nome do meio ambiente, sobre todos os 
recursos naturais de nossa região amazóriiCã. 
Parabéns a V. Ex~ pelo tema que está abor
dando nesta tarde. 

O SR. A UREO MEL LO -Muito obrigado 
a V. Ex•, Senador Oziel Carneiro, senador 
e meu particular amigo. V. EX', na Amazd
nia, é um daqueles luzeiros, daquelas_almena
ras, daqueles paradigmas que servem pelo 
seu talento, pela sua cultura, pelo seu conhe
cimento dos problemas práticos daquela re
gião, de norma e de roteiro para os habitantes 
daquela terra. V. EXi' é, sem dúvida, um dos 
homens de maior expressão política e social 
no Estado do Pará. Suas palavras são muito 
oportunas e vem referendar esse meu desas·· 
sossego, essa minha angústia que se acentuou 
no dia em que o Senador Ronaldo Aragão 
proferiu o seu discurso. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite V.- EX"
um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Com prazer 
concedo a palavra ao nobre Senador Esperi
diãoAmin. 

O Sr. Esperidião Amin -Gostaria de tra
zer a minha contribuição, modesta, mas mui
to sincera, ao discurso de V. Ex•, até porque 
Ínesmo sendo de outra região do nosso Brasil, 
partilho do sentimento nacionalista, são, que 
orienta tanto a sua marüfeStaçãó quãnto 
aquelas de outros amazônidas que têm usado 
o microfone desta Casa para manifestar a sua 
preocupação e, às vezes, até o seu in-Confor
mismo, como foi o Caso da lúcida advertência 
feita, há pouco, pelo Senador Oziel Carneiro. 
Entendo- e já disse -isso em outras oportu
nidades - que esta Casa tem o dever de 
zelar pela soberania nacional. Há muito e 

muito; há mais de um século, pelo menos, 
essa regiáo tem sido alyo da cobiça interna
clonai, que adquire vestes cada vez mais es
pertas que, sob o manto da expressão "inter
nacionalização da Amazdnia", ainda existe 
e subsiste. Quero partilhar da sua preocu-
pação, do s_eu desassossego. E é ___ em nome 
desse_ desassossego, também que apresentei 
à Mesa, há poucos minutos, o requerimento, 
que pode até ser quixotesco para alguns, pos
to que é simples voto de censura a uma atitu
de despótica de um país do primeiro Mundo, 
da única superpotência do Planeta. 

O SR. AUREO MELLO -Foi um cora
joso requerimento de V. Ex~ 

O Sr. :Espeddião Amin- Pode ser quixo
tesco, nias, se fóssemós abandonar todas as 
posiÇões quixotescas, todas aquelas posições 
que não têm a prévia garantia de sucesso, 
não havia razão para V. Ex· estar usando 
da tribuna. 

O SR. AUREO MELLO -- Exatamente. 

O Sr. Esperldião Amin - E não haveria 
razão para se defender a vez do pequeno e 
justiça soCial, ilão haveria razão pa-ra se lutar
pela honestidade, posto que geralmente é o 
oposto, são as aritudes, as vertentes opostas 
a essas as qué têm garantia prévia de sucesso. 
Quero me solidarizar com V. Ex• Sou de ou
tra regiãO; mas compreendo a sua manifes
tação. Espero que, aprovada a Constituição 
da Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente, proposta do Senador Cou
tinho Jorge, que tam~é~_subscrevi, esta_~~sa 
possa credenciar-se a bem cumprir o papel 
que o seu pronunciamento reclama e impõe. 
Meus cumpri:inentos, senador. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obriga
do. V. Ex• manifesta 9_ seu ponto _de vista 
como um brasileiro. OJato_de morar-ou de 
ser piOVenieil"te de Santa Catarina mais ãcen
tua essa condição, estabelecendo as lupas da 
observação, de um estado que, felizmente, 
tem o seu progresso consolidado através de 
uma Situação económica e social; evidente
mente bçm melhor que a nossa, servido 
pof-urii-clima, talvez, mais ameno e que reve
la um espírito de brasilidade. 

O Sr. Esperidião Amim - Não diga isso, 
Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLÜ - b vefdade, é 
a nossa opíniáo. 

De maneira que essa observação, essa ma
nifestação, partida de um brasileiro do Sul, 
é um conforto, porque sempre persistiu em 
nós, da Amazónia, um sentimentO quase que 
de abandono, de desapego pof parte do res
tante do Bras_il para os nossos problemas, 
as nossas reivindicações. Sempre nos senti
mos um pouco enjeitados. O Sr. Senador 
Oziel Carneiro S_erá_testemunha dissõ. O 
amazónida, geralmente, sente-se um abando· 
nado, um pouco até frustrado. 

Naquela região imensa, com Um fridice de- -
mográfico realmente insignificante, o habi
tante daquela terra sente necessidade desse 

apoio fraternal, partido dos outros estados 
brasileiros que, demográfica e industrialmen
te estão à nossa frente. Ouço com prazer o 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Can·alho --Senador 
Aureo Mello, a advertência que faz V. Ex• 
cabe perfeitamente dentro da grandeza da 
sua personalidade e do seu zelo como repre
sentante do Estado do Amazonas. 

"O SR. AUREO MELLO - Muito obri
gado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- É evidente 
que as observações de V. Ex' são reais, são 
verdadeiras. A Amazônia era mais conhe
cida, no Brasil e no exterior, por suas lendas, 
mais por suas lendas do que pelos seus proble· 
mas, mais pelo seu mistério do que propria
mente pela necessidade de equação da ques
tão social que ali lateja. Formou-se sobre a 
Amazdnia uma grande literatura, também es
tudo sociológico mais profundo. É da maior 
importância a obra científica ou a obra literá
ria de Raimundo Morais; é da maior impor
tância Gastão Cruls. quando falou sobre a 
Amazónia. Todos alcançaram muito sucesso, 
quer nas letras, quer as artes; quer na litera
tura, quer na ciêilcia; até nos estudos antro
pológicos sobre o índio brasileiro. Mas, na 
verdade, a real Amazónia é essa que está 
sendo descarnada agora:· um poço de proble· 
mas, uma região fácil aos atentados que pos
sam ser cometidos contra a nossa integridade 
territorial. A questão ecológica que deve ser 
a um só tempo a grande preocupação, soman
do-se, no entanto, as necessidades de pro· 
gresso, as necessidades de crescimento profis· -
sional e o crescimento industríal, cujo cenáriO 
seja a imensa região amazónica. Região cujas 
estradas devem ser lembradas. Não bastam 
as estradas de água, os grandes rios, as gran
des passagens de água que ali existem por 
força da natureza. O amazônida quer o cami
nho de terra, o amazônida quer esses cami
nhos conduzindo a centrais de indústria, a 
uni cOração industrial, de tal sorte Ciue a 
Amazónia deixe de ser o mistério, deixe de 
ser a lenda, deixe de ser essa coisa línda, 
cuja literatura é tiio apreciada no mundo in· 
teiro, para ser, realmente, o local digno da 
melhor vida humana, do melhor aproveita
mento do clima tropical e uma melhor soma 
do homem com o seu meio. Amazonas que 
deve varrer as enfermidades, nota_damente 
essa luta contra as endemias que são da maior 
gravidade. A Zona Franca foi uma grande 
conqUista da Am3.zônia;é indiscu-tível. Hoje, 
Manaus se ãpresentã com a co-nfiguração ur
bana da maior -ímporiância, inclusive com ·a 
sua indústria e o seu comérçio, as suas expor
tadoras e importadoras ... 

O SR. AUREO MEL!<O - Ma>, V. Ex• 
fique sabendo que a Zona Franca está sofren
do. No momento em que se estabeleceu um 
nivelamento para as importações de materiais 

·estrangeiros idêntic"õs àquele ao que a Zona 
Franca tem o direito de importar, V. Ex• pode 
notar que isso constitui um golpe verdadei-
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ramente mortal. um golpe prejudicial ã nossa 
região. 

ContiriU.e V. Ex· com seu aparte. 
O Sr-. Cid -S3.bóia--de_C_arv3-nló-:::..=.. \1: Ex~ 

antecipou a minha conclusão, porque saben
do nós quem é o superintendente da Zona 
Franca. o ex-Senador Leopoldo Peres, temos 
o máximo de zelo na consumação ·dessa ob
servação de V. Ex~ Eu ia até relembrar as 
lutas na Assembléia Nacional Constituinte 
para uma melhor defesa da Zona Franca de 
Manaus. Ia lembrar a conduta do Deputado 
e Relator Constituinte Bernardo Cabral. Ia 
lembrar muitas coisas, exafarnerite para -a de
fesa do que a Amazónia já conquistou _e que 
não lhe foi dado por Deus, não lhe foi dado 
pela natureza. Entretanto, V. Ex~ antecipou 
esse problema de modo_muito interessante. 
De tal sorte que aproveito para encerrar esse 
aparte com uma louvação a sua preocupação 
que, como disse está do tamanho do seu ta
lento, do tamanho da sua sensibilidade, com 
a mesma grandeza da sua terra, mas sem os 
mistérios e sem as lendas, porque o seu pro
nunciamento é, acimã. detudo, uma peça de 
zelo e uma peça de realismo sobre o que, 
na verdade, representa a Amazóhi~. _Quero 
ver a Amazónia conciliada com o progresso 
e a preservação da natureza. Quero ver o 
equillbrio ecológico com o equilíbrio do ho
mem; o equilíbrio da vida humana na ~ua 
região. Quero ver a Airiazónià. toda ter popu· 
lação e o Brasil fixar os seus limites pelo ho
mem, e não apenas pela fauna e pela flora. 
Era o que tinha a dizer a V. Ex~ 

O SR. A UREO MELLO-Muito obrigado 
a V. Ex\ sobretudo pelas palavras generosas 
com relação a minha pessoa. 

As palavras de V. EX• são muito oportUnas, 
embora deva dizer que o nobre SenadOr Leo· 
poldo Peres não é mais Superintendente da 
Suframa, foi substituído por outro amazo· 
nense que, naturalmente, lutará com o mes
mo esforço e o mesmo denodo pelo progresso 
da sua terra. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. EX1' 
me desc.ulpe estar imitando o Ministro Antô
nio Rogério Magri, pois S. Ex• não sabia que 
os dirigentes de sua pasta estavam ex()ne· 
rados. Eu também fui traído, eu não tinha 
essa informação, o que lamento, porque sei 
que a Superintendência dit Zon-ã Franca de 
Manaus, em mãos de Leopoldo Peres, tem 
uma garantia de honra, de trabalho e de mui
ta dignidade. 

O SR. AUREO MELLO --V. Ex• tem ra
zão. Atualmente na Amazónia a situação é 
como de uma presa que está sob a observação 
de verdadeiras feras. 

Esse probJema da cobiça internacional vem 
de muitos anos, como disse o meu nobre a par· 
teante ainda há pouco. Vem, inclusive, dos 
tempos em que o ex~Governador Artur César 
Ferreira Reis recebeu uma carta de um oficial 
da Marinha brasileira, que servia na Itália, 
denunciando que as potências internacionais 
de maior expressão já haviam teoricamente 

retalhado a Amazónia, colocando uma fração 
daquela te.rra para cada uma delas, o que 
motivou o movimento da campanha da cha
mada Hiléia Amazónica, em que se agigantou 
a personalidade extraordinária do Presidente 
Arthur Bernardes. De lá para cá, diversas 
têm sido as tentativas de apossamento daque
la imensa área, dita por eles "área interna
cional". ApareCeram idéias de lagos que 
iriam submergir a floresta amazónica; apare
ceram idéías de intercâmbios internacionais 
que permitissem figuras ~strangeiras estudar 
a nossa fauna e a nossa flora. 

-Por essa razão é que está em curso no Sena
do e iiã. Câmara Federal um documento solici
tando sejam as reuniões do ECO 92 transfe
ridas para a cidade de Belém, depois Santa
rém e, finalmente, Manaus, porque somente 
nesses locais se poderá dizer ao vivo;-por 
assim dizer, nas "bochechas" daqueles que 
estiverem interessados em saber o que se P.as
sa naquela grande área, com maior precisão, 
para conclusões positivas, em defesa da re
gião, aquilo que acontece e do que precisa 
aquele grande pedaço da natureza que, mais 
do que nunca, tende a solicitar para ela os 
olhos voltados do Brasil. 
----=Lamento-muito, porque, no momento em 
que falamos sobre a Amazónia, nossos-con
terrâneos do sul talvez pensem que é mais 
um discurso sobre aquela região, mais uma 
choradeira daqueles que vivem no norte e 
estão sempre reclamando de carência e de 
assistência. Mas quer-me parecer agora que 
a situação está ma"is ·crítica do_ que nunca. 
Ouvi, há poUcos dias, através de noticiário 
da televisão, um secretário de Estado ameri
cano dizer que haveria possibilidade de dimi
nuirem a- riossa dívida externa, desde que os 
brasileiros não tocassem na floresta e manti· 
vessem intacta aque_Ia região. 

O qúe issO Configura e revela?_ 
Revela o interesse de que não haja pro· 

gresso para a Amazônia, que ·aquela região 
não se incorpore ao grande rilovimen"to que 
permite a emancipação dos estados para que 
as terras venham a receber os benefícios de
correntes do seu povoamento e da sua utiliza
çã"o ·pelo ser humano. 

O Sr :<:>"Ziel Carneiro- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. AUREO MELLO-Logo mais terei 
prazer em conceder o aparte a V. Ex~, nobre 
senador Oziel Carneiro. 

A Amazónia precisa, mais do que nunca, 
ser industrializada, ter os seus rios transfor
mados em estradas para favorecer o inter~ 
câmbio e o escoamento comercial, que as 
poucas eStradas ali existentes sejam devida· 
mente tratadas e trabalhadas para que a eco• 
nomia se e.scoe na direção do sul e, final
mente, ter as suas fronteiras positivamente 
defendidas. A Amazónia faz fronteira com 
diversas repúblicas da América do Sul, repú
blicas essas que, se tiverem oportunidade -
felizmente isso nunca aconteCeu- pela con
vergência de interesses, pelas conveniências, 
vamos dizer, de entrar em litígio com o Brasil, 
nada nos garante que não seja uma batalha 

difícil de sustentarmos uma guerra cOm qual~ 
quer país, príncipalmente um País como o 
Brasil que, apesar do seu gigantismo, da sua 
imensidão e da sua população, não tem, tal
vez, condições industriais para isso. 

Sr. Presidente, esses fatos deixam o amazô
nida desassossegado. Eu, que sOu filho de 
Porto Velho e que tive a honra de dar o nome 
ao Estado de Rondônia; eu, que sou daqueles 
que conhecem a Amazônia integralmente, te
nhO, realmente, ess~ p_r_eocupação que se 
aCentua no momento em que medidas preju~ 
clicam cada vez mais aquela terra, como, por 
exemplo,obaixopreçoda borracha. A borra
cha amazónica vem sendo cada vez mais des
prestigiada e os produtores dessa antiga mo
nocultura, hoje, ameaçam até abandonar os 
seringais, porque -não têm a compensação fi
nanceira imprescindível para continuar no 
desempenho das suas tarefas. 

Concedo, com muito prazer, mais um apã..r
te ao nobre Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador 
Aureo Mello, gostaria apenas, com a devida 
permissão de V. Ex~, de relembrar que sendo 
a Amazônia, sem dúvida, a região mais rica 
do nosso Brasil - e já são decorridos cinco 
séculos do seu descobrimento e ela continua 
sendo, como disse V. Ex•, o maior vazio de
mográfico do Mundo-=--. a sua participação 
na formação do Produto Interno Bruto brasi
leiro é insignificante. Tudo isso só tem uma 
única explicação, qual seja, a de manter aqui
lo efetivamente como um vazio_ demográfico, 
para no futuro resolver a questão superpopu
lacional de outros Continentes. E no que diz 
respeito aos recursos- naturais, sejam eles de 
origem mineral, de origem flor-estal ou até 
de nossa fauna, devem ali permanecer porque 
a decisão das grandes nações e a indiferença 
das regiões ricas brasileiras nos condenam 
a permanecer como o_ almoxarifado que as 
grandes potências usarão quando melhor lhes 
convier para suprir os seus parques indus
triais. Era isso que eu desejava acrescentar 
ao _discurso de V. Ex•-

0 SR. AUREO -MELLO - Mais uma vez 
muito obrigado, dileto amigo e brilhante Se
nador Oziel Carneiro, V. Ex• tem toda razão. 

A nossa região se assemelha a um verde 
tabuleiro, em que de espaço a espaço se v8 
um povoado, todos eJes praticamente ã mar
gem dos grandes rios, ou uma cabana distan
te, perdida na floresta, após 8, 10, 15 dias 
de viagem, sem que exista-outro-sinal de civi
lização. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Amazó
nia tem toda a sorte de minérios, toda a sorte 
de riquezas, toda a sorte de atraçõ;s para 
os países índtistrialindos. Infelizmente, o 
Brasil fica discutíildo questões de somenos 
importância, questões de pequena nomeada 
quando, na realidade, está ameaçado de ver 
essa imensa área do seu território transfor
mada em parcela internacional, porque ·não 
é o litro o- ·sintoma revelado por países que 
vêm pouco a pouco se aproximando, assim 
como uma caranguejeira que quisesse picar 
ou ferir um pássai-o que estivesse pousãdo. 
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imóvel ali. Pouco a pouco, a Amazónia vem 
se transformando em motivo de debates, na 
~nglaterra e nos' Estados Unidos, como aque
la região fosse a casada mãe Joana, não tives
se dono e o Brasil sobre ela não pudesse se 
manifestar. 

A verdade é que esta pedra deve estar sem
pre colocada no sapato de cada um, este as
sunto deve estar presente no pensament_o de 
cada um dos Srs. Parlamentares que fazem 
parte da grande representação dos estados 
nesta Casa, porque a Amazônia está em-peri
go e, mais do que nunca, sendo alvo dos holo
fotes e da visão ambiciosa dos que vêem ali 
uma fonte extraordinária de riqueza, e na 
sua megalomania de crescer cada vez mais, 
não se_ acanharão de avançar sobre aquilo 
que não lhes pertence e que foi conquistado 
a duras penas pelo esforço da nação- portu
guesa, pelo sangue dos nordestinos e amazô
nidas, pelo sacrifício dos brasileiros que ali 
têm morado. 

Infelizmente, vejo que em vez de se trans
formar a Amazónia em uma região ·altamente 
industrializada, adotam-se medidas que lhe 
são prejudiciais. Por exemplo a questão da 
borracha na Amazónia, a diminuição do seu 
preço', a -mininiização cadã. vez mã:iúi- da sua 
exploração pelos seringueiroS, -pelos seringa
listas e pelos que fazem a "usinação" desse 
produto, é uma prova de que talvez os res
ponsáveis principais por aquela região não 
se estão apercebendo que a necessidade é 
precisamente o contrário disso, ou seja, esta
belecer estímulos e dar oportunidades a que 
os verdadeiros sentinelas da integridade terri
torial dessa Pátria que são, principalmente, 
os seringueiros, que mourejam no âmago da 
selva, tenham o apoio e o estímulo pa"ra que 
prossigam lutando por aquela terra e por 
aquela região. O lbama, por exemplo, extin
guiu a antíga Sudhevea, que colocava no inte
rior da Amazónia barcos-hospitais que -pro-
porcionavam ajuda médica aos seringueiros 
e até assistência escolar. Essa instituiÇão-foi 
extinta e passou para o lbarQ.a, que tem ficado 
de braços cruzados sem permitir que aqueles 
que ali trabalham, labutam, mourejam, bata
lham e sangram os seus pés diariamente nas 
estradas para colher o látex tenham o apoio 
do Governo. Existe, ainda, a circunstância 
de que a produção do látex ou da borracha 
brasileira tem, cada vez mais, se retraído 
diante da produção internacionaL E os preços 
colocados para a borracha amazónica, são 
os mesmos atribuídos à baiana, à borracha 
paulista e ã borracha de Mato Grosso, que, 
por sua vez, já atingiram um cimo de produ
ção bem maior do que aquela região. Mas 
é diferente, sem dúvida, a situação. Esses 
estados mais próximos do poder central têm 
mais condições de encaminhar aos grandes 
pólos industrializados a sua produção. En
quanto isso, é a duras penas que a Região 
Amazónica consegue, através de balsas, atra
vés de estradas que não existem, através de 
caminhos líquidos, chegar até o escoamento 
da sua produção e a colocação no mercado 
desse produto fundamental. 

Aínda com relação à borracha, foram tan
tas as concessões fornecidas a esse produto 
no mercado internacional que, hoje em dia, 
existe um estoque de borracha internacional 
tão grande _que não há, praticamente, necessi
dade para que o consumo interno brasileiro 
adquira a borracha amazónica e a própria 
borracha nacional, para que a produção possa 
ser escoada e ser compensado o trabalho da
queles que mourejam nesse setor. 

Poi estas razões, Sr . .Presidente, Srs. Parla
mentares, estou trazendo esta palavra de 
alerta, a palavra de um caboclo nascido lá 
nas faldas de Porto Velho, às margens das 
cachoeiras de Teotónio, que não pode ser 
figura silenciosa nesta Casa. Por isso mesmo, 
estou alertando ao País e pedindo a atenção 
de todos aqueles_ que fazem parte desta gran
de Federação, que atentem com muito cuida
do, com muito rigor, com muita sensibilida
de, com a_observação acurada daqueles que 
realmente têm interesse em encontrar uma 
solução para a situação da Amazônia-, para 
que a EC0-92, essa reunião que se propõe 
a abordar e definir os problemas da nossa 
região, não venha a ser o preâmbulo, ou o 
patamar, ou a ante~sala de uma manifestação 
que tenha, por objetivo, ser o ponto de par
tida para ·a: chamada internacionalização da 
Amazônia, que apenas prejufzo poderia tra
zer ao Brasil. Essas internacionalizações nada 
mais são do que transformar povos livres em 
povos escravos, homens livres em subalter
nos, para que_ eles, os poderosos possam en
cher cada vez mais os balões tristes de sua 
megalomania. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Aureo Me· 
llo, o Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3'> Se
cretário, de4a a cadeira da _presidência, 
que é·ocupada pelo Sr. Lucfdio Portela, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESiDENTE (LuCídio Porte lia)
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. 

O SR. CIO SABÔIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte_discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Brasil inteiro, hoje, presta 
muita atenção, dedica os seus olhos, seus ou
vidos e todos os seus sentidos ao drama da 
Previdência Social. Ontem, no Congresso 
Nacional, criamos a CPI que, no âmbito da 
Câmara e do Senado, vai apurar esse escân
dalo. 

Ocupo, neste momento, brevemente a tri~ 
b.una, porque ainda vai falar o-Senador Nabor 
Júnior, do Acre, que abordará também tema 
muito importante - razão pela qual estou 
falando rapidamente -para dizer qué se con
solidou aquilo que sempre afirmei: marajá 
é fantasia. -

Na verdade, essa história de marajá no ser
viço público era apenas para desviar os olhos 
desta Nação, a fim de que não caíssem sobre 
o antro da corrupção, o peculado, o estelio
nato, o roubo e outroscrimes cometidos no 
âmbito da administração pUblica. 

Muito fácil dizer-se que uma viúva tinha 
pensão de 7 milhões e que um aposentado 
percebia 14 milhões. Mas eram afirma"tivas 
levianas. Isso, na verdade, não podia aconte
cer. O caixa do banco que entregasse 14 mi
lhões a um aposentado chamaria a atenção 
desse fato de irriediato, porque os espírito 
humano é curioso e, sendo curioso, também 
é rebelde. 

Todos os pensionistas do Brasii ganham 
muito mal. Pensionista marajá, issO é o máxi
mo da invenção humana. O Presidente da 
Repúblíca, na sua campanha, criou essa fan
tasia para enganar o eleitorado, e enganou, 
enganou miseravelmente. -~----

E o nosso companheiro Maunlio Ferreira 
Lima, coitado, embarcou nas ilusões e fez 
afirmativas igualmente precipitadas. Os fa
tos, no entanto, não revelaram marajás. Os 
fátos revelaram estelionatários, peculatários, 
ladrões, fraudadores, criminosos comuns, 
que se valem do servidor público, que se va
Iem dos aposentados, que se valem dos pen
sionistas para montar a farsa do marajá, mise
ravelmente explorada durante a campanha 
eleitoral. Não há iniirajá, há ladrão! ESsa é 
a verdade! Marajá, não existe neste País! 

Mas estou na tribuna para refletir o meu 
medo, o meu receio de que essa CPI tenha 
uin brutal desvio. Felízmente, fui designado 
para integrar essa CPI, on<:Je abrirei lutas para 
evitar isto que temo: que essa CPI se converta 
numa corte de julgamento da piópria Previ
dência e que se venha, no Brasil, através des
sa CPI. querer a desmontagem da Previdên
cia para que a assistência privada tome o lugú 
da pública. Não sei quantos grupos capita
listas, nessa hora, já estãO illteressados no 
desfecho desse inquérito, quer o administra
tivo, quer o parlamentar; quer o que futura
mente será feito no Poder Judicíário ou os 
de âmbito policial, que serão feitos antece
dendoos procedimentos penais. Tenho muito 
medO qUe essa cõmissão seja um exame da 
Previdência, para se chegar a conclusão de 
que ela é inviável e com isso prejudicar milha
res de brasileiros. 

Gostamos muito de seguir o exemplo nor
te-americano e como a previdência privada 
é muito forte nos Estados Unidos não faltarão 
inspirações para ajudá-la a crescer, prejudi
cando a previdência pública. É eSse 6 meu 
receio. 

Por isso, quero advertir que essa comissão 
de inquérito não é para inquirir as finalida
des, os méritQs da Previdência Social, e, sim, 
para descobrir os que lesaram a Previdência 
Social; os que delinqüiram, tendo como víti
ma, a Previdência Social; os que roubaram, 
os estelionatários, esses, é que nóS queremos 
descobrir. 

Agora, sabemos que isso é difícil, poEque, 
na verdade, dos crimes modernos-o este li o· 
nato é o mais inteligente ainda, pois é um 
crime inteligente, é um crime altamente inte· 

-ligenfe. O assalto é burro, o estelkmato é 
in~eligente. Na verdade, o estelionato_é feito, 
neste País, através de coxnputadores, de lin
guagem de computador, programa de compu
tador, o que significa dizer:'nem todos têm 
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acesso à verdadeira trama que se fez contra 
pensionistas, que se fez contra a pessoa do_s 
aposentados. Estes, sim, são as verdadeiras 
vítimas nesses crimes cometidos, a um só tem~ 
po, coletivamente contra a Nação, contra o 
estado e contra a dignidade de cada um dos 
que foram acusados como "marajás". 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex• 
um parte. nobre Senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex• com todo o prazer, Senador 
Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Na verdade, V. Ex' 
tem razão ao manifestar a sua preocupação 
quanto aos rumos que essa CPI pode tomar, 
chegando, inclusive, a alvitrar a transforma
ção da Previdência Social em previdência pri
vada. É, inclusive, uma tese que hoje Os jor
nais estão divulgando e que o Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social está defen
dendo: a privatização da Previdência. E nós, 
V. Ex~ e eu, que devemos integrar essa Co
missão - vamos já com, essa_ preocupação: 
evitar que isso venha a acontecer, ou seja, 
que se desvie o verdadei_ro sentido dessa CP I, 
que é a apuração das irregularidades não só 
em relação aos benefícios pagos aos segura
dos como, também, das fraudes que hospitais 
e clínicas médicas cometeram em vários Esta
dos da Federação, recebendo quantias vulto
sas de serviços que não foram prestados à 
Previdência Social. De modo que me associo 
à essa preocupação que V. Ex• está exter
nando, neste momento, na tribuna do Senado 
Federal, com referência ao andamento dos_ 
trabalhos dessa CPI. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É 
evidente que esse delito pOde ser aproveitado 
para um delito social maior, que -é esse da 
decomposição, da desmontagem da Previ
dência SociaL E, o que estamos vendo é a 
precipitação do Governo; atas inocentes ou 
atas altamente mal-intencionados. Afasta,r, 
demitir diretores da Previdência na hora da 
apuração é beneficiar o infrator. Todas-esSãs 
pessoas deveriam ficar ligadas a seus cargos 
e âs s_uas incumbências, embora afastadas in
ternamente; não perder o.Yínculo com o Esta· 
do, porque a responsabilidade deve ser apu
rada. A lei não permite nem a a.Posentadoria 
de quem responde a inquérito. E essa a tradi
ção da justiça brasileira: não permitir aposen
tadoria a quem responde a inquérito. Nin
guém deve deixar seu emprego respondendo 
inquérito, em nenhuma hipótese, nem para 
punir, nem para beneficiar. Na verdad~ o 
Presidente da República errou redondamen
te, ou com má fé ou com boa fé, é impossível 
precisar, neste momento, mas a verdade é 
que esses diretores, se são culpados, foram 
beneficiados pelo ato de demissão; s_e são ino
centes, foram punidos irij'uStamente; pior ain
da, não tiveram o direito de defesa. Em tese, 
nunca podemos concordar que se negue a 
defesa a alguém ou que se puna alguém sem 
o exercício do direito de defesa. E eSSas pes-

soas foram afastadas da Previdência sem o 
direito à dc(e!>a, sem que tivessem tempo para 
que fosse prolatada a defesa individual de 
cada um. 

Portamo, são atas tresloucados, são atos 
malucos, são atos administrativos calcados no 
pfincfj)io do absoluto desmando. É uma coisa 
triste o_ que está acontecendo no Brasil, nesta 
hora. Pois vamos para a Comissão Parlamen
tar de Inquérito! Vamos lá! Vamos zelar pela 
dignidade da coisa pública do Brasil, pela 
dignidade do Estado, pela dignidade dos Po
deres, e -vanlos salvar a P_rev"idêilda, salvá-la 
da sanha do desmonte presidencial, salvá-la 
d3 ignorância do Ministro Magri, salvá~la da 
insesatezda Ministra Zélia, salvá-la dos mala
barismos dos que querem se promover diante 
do povo e salvá-la dos ladrões, porque este 
País está ilhado, há ladrões por todos os Ia
dos. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço V. Ex' __ 

O Sr. José Fogaça - Antes que V. Ex• 
encerre, não quero perder a oportunidade 
de registrar em p_rimeiro lugar, a minha soli-

- dariedade ao pronunciamento de V. EX" Mas 
gostaria de enfatizar que algo precisa ser dito,' 
neste momento, que me parece comprova-se 
mais uma vez, ou seja, esse é um outro episó
dio, que se soma a tantos já repetidos cansati
vamente neste País, mais um-a exemplar lição, 
de que governar um país, ou seja, o exercício 
da Presidência da República é uma coisa mui
to séria. Não se pode exercer o poder com 
açodamento, não se pode exercer o poder 
com destemperança, não se pode exercer o 
poder com desequihbrio emocionaL Eu la
mento! O P:residente Collor é um homem 
jovem, poderia aprofundar na consciência 
nacional a idéia e a sensação de que um- jovem 
com o seu dinamismo, com o seu ímpeto po
deria significar um _grande_ passo do Pafs no 
sentido da sua modernização, da sua rconS· 
trução e da sua reestruturação. No entanto, 
a cada episódio, a cada nova situação que 
se cria, vemos o Brasil, a Nação em sobres
salto, vemos o Pafs assustado e inseguro por
que as decisões do Presidente são impensa
das, são decisões imaturas com resultados ne
fastos, produto de -gestos inconseqüentes. 
Veja V. Ex~: em primeiro lugar não há culpa 
formada e já há culpados. Não há culpados 
e já há punição. De modo que isso nos leva 
a rigorosas--susp-eitas, Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, de que assim como se apressa a 
punição de pessoas que não têm culpa forma
da, é possível que se leve um século, uma 
vida, quem sabe uma eternidade, para punir 
os verdadeiros culpados. A pressa para punir 
inocentes sígnifica a eternidade para punir 
os verdadei_r()S (;Ulpados. l[lfelizmente, quem 
conhece a Previdência Social sabe que ela 
tem focos enormes de C()rrupção que_ minam 
a sua estrutura e causam prejuízos enormes 
à Nação. São perdas enormes a cada passo, 
a cada momento, a cada dia, com as deforma-

ções do sistema. Mas, ante_s de mais nada, 
todos aqueles que têm experiência nessa área 
sabem que é muito difícil que se dêem defor
mações ou esse tipo_ de falcatrua, esse tipo 
de prática corruptiva em relação aos mã.is 
altos ganhos dentro _da P_Ieyidência, pela sim
ples razão de -que querri conhece a Previdên
cia sabe que há uma folha de pagamento para 
aquelas aposentadorias ou ·pensões até 999 
mil cruzeiros. A-partir daíhâ-Urii slip especial 
produzido pela Dataprev, com os pagamen
tos feitos a parte, com docum·entos adicionais 
para aqueles ganhos que ultrapassam deter
minado limite. Portanto, a possibilidade de 
hã.ver qualquer tipo de aviltamento nesses 
g_?nhos, nessas aposentadorias ffiãis elevadas, 
é uma possibilidade ínfima, é uma em um 
milhão. Na verdade quem tem experiência 
no setor previdenciário sabe que as deforma· 
ções existem de forma massiVa, Isto sim, rias 
pequenas e nlédias aposentadorias, onde ver
dadeiras quadrilhas operam no sentido de 
produzir situações falsas, com falsos docu
mentos, para criar falsas aposentadorias. Mas 
esses falsários, esses ladrões, esses contuma
zes corruprores do Estado, não fazem isso 
ivamente, como disse, em relação a uma 
_quantidade enorme de pequenas e médias 
aposentadorias. Infelizmente há essas defor
mações, mas eu vou ousar fazer aqui um exer
cício de cogitações, vou ousar suspeitar, no
bre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que 
a listagem da Dataprev é fria, dada à opinião 
pública para gerar uma situação que venha 
a desmoralizar e a desmantelar o sistema pre
videnciário eUblico no País. Parece-me que 
se deseja provãr qu·e o sistema é absoluta
mente falfvel e incontrolável, o que se deseja 
provar é que o sistema não tem como ser 
submetido a um processo rigoroso de checa
gero e de controle. Não ê possíVel que, em 
existindo essas deformações e se valores 
maiores foram pa-gos a determinadas pessoas, 
não há como não ter elementos de verificação 
da procedência de tais denúncias. Ao joga
rem no ar, ao "espalharem as penas com o 
ventilador", parece-me que o que se- deseja 
clara, intencional e dirctamente é mostrar 
que o sistema é falho, decadente e que tem 
que ser modifiCa_do. Tem razão o Senador 
Nabor Júnior. Não está em jogo, no caSO, 
a questão de uma reestruturação e de uma 
modernização do sistema previdenciário pú." 
blico, que é necessário -neste País. O que está 
em jogo e o que está em andamento é uma 
:campanha pela privatização do sistema preVI
denciário. 

!á ~e u~liza o argumento e o exemplo de 
pnvatJzaçao do modelo chileno e do ameri
cano, onde não há sistema público de preVi
dência, não há o sistema de seguridade social 
pública, conforme instituído pela Constitui
ção brasileira, mas onde empresas privadas 
competell}- e lucram com o sistema de segu
ridade. __ _ 

Só há uma maneira, nobfe Senadot Cid 
Sabóia de Carvalho, de se corrigirem, de se 
controlarem essas estruturas que são extre
mamente diversificadas, dispersivãs,_Cáffi-di-
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fidl controle centralizado. A única forma de 
controlar é através da descentralização, reco· 
mendada pela Constituição Federal, dando 
poder e competência aos órgãos descentra~ 
lizados. Mas o que tivemos no Governo Co· 
Hor? Tivemos a Previdência Social, que re
presenta sessenta por cento do Orçamento 
da União, que representa o que há de rri.ais 
pesado na máquina administrativa do Estado, 
do Governo Federal, tivemos tudo isso con
centrado, juntamente com o Ministério do 
Trabalho, nas mãos de_ um só ministro. E, 
infelizmente, o que vinios foi o flagrante da 
absoluta inconsciência do Ministro do Traba
lho, RogériO Magri, sobre tudo o _que _estava 
aconte_cendo. Os fatos, as notícias, os aconte
cimentos pegaram o Ministro Rogério-Magri 
literalmente boiando, literalmente por fora 
do que estava acontecendo,_e isso prova que 
a reforma administrativã Coriceiüradora Con
traria a política estabeie_cida pela Constitui
ção na sistemática -da Previdência Social, que 
é a política da descentralização. Corrupção 
há, mas é uma corrupção diversificada, mas
siva, miúda, só vencida e controlada através 
também da descentralização do poder c da 
competência de fiscaliza__ç_ão, Infelizmente, 
estamos aí a constatar que são exatamente 
as debilidades, as fraquezas do Governo Co
llor que também ajudaram a proporcionar 
a situação que estamos assistindo. Não há, 
na verdade, segurança alguma sobre as infor
mações que estão vindo a público. Há um 
enorme conjunto de desmentidos e de contra
dições, e o que temos é unia absoluta incer
teza sobre os fatos e sobre aquilo que está 
acontecendo. Por isso, nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, ous_Q_suspeit3.r de que 
estejamos diante de uma graride arinaÇíio 
contra o sistema de seguridade social pública 
em nosso País. Obrigado a V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
E mais uma vez, Senador José.Fogaça, uma 
confabulação conúa a norma constitucional, 
mais uma vez fica demonstrado que o Go
verno não pode conviver com a ConStituição, 
a Constituiçãó-<jiú! foi jurada por-Sua Exce
lência, o Presidente, no dia em que assumiu 
o- mais alto cargo de nosso País, de nossa 
organização. 

Também estou torcendo para que tudo is
so, todo esse escândalo que se faz sobre a 
Previdência não seja uma cortina, uma fuma
ça sobre o escândalo do café. O problema 
do café é tão sério quanto o· da Previdência 
Social, de tal sorte que o escândalo do mo
mento, o escândalo da semana atende muito 
bem aos desígnios do Governo nas suas in
conveniências constitucionais. O-fato é da 
maior gravidade. 

Agradeço a aparte de V. Ex~ 

O Sr. José Fogaça- Não esqueça, V. -Ext, 
que também há o escândalo da dívida do setor 
açucareiro com o Estado que, mais uma vez, 
é uma dívida não paga graças ã assinatura 
do Presidente Collor. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Há muitos escândalos no País. Por isso que 

disse que o __ Bra~U está ilhado. cercado de 
fraudes por todos os lad~s. É uma ilha, muito 
lamentável, nesse momento. 

Mas, voltarei a essa tribuna para tecer ou
tras considerações. Nã(l posso me demorar 
na tribuna agora porque temos ainda o Sena· 
dor Nabor Júnior que vai usar da palavra 
para falar sobre um tema muito importante. 

Espero que as nossa advertências, minhas 
e as dos senadores que me apartearam, adver· 
tências do Senador Nabor Júnior, advertên
cias_ do Senador José Fogaça, cheguem aos 
ouvidQs d~ Nação e.que o povo seja advertido 
contra esse malabarismo que se faz contra 
as conquistas do povo brasileiro. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Amazélnia vive, ho
je, um quadro de_ contradições e de incoe
rências, que Contrapõe as pregações preser
vacionlstas à realidade dos a tos ali praticados; 
as propostas românticas são desmeiltidas pelo 
total desconhecimento do que significa ::;obre~ 
viver e produzir na selva, enfretando desde 
as naturais dificuldades da mata cerrada até 
o ·mais absoluto dese:-tímulo, marca maior 
da omissão governamental quanto aos pro
blemas da região. 

O descompasso entre intenções e prática, 
afinal, acaba produzindo apenas aquilo que 
todos desejariam evita-r: agravamento da mi
séria, aceleração dos males médico-sanitá· 
rios, concretização do caos social e real amea
ça de abandono da área conquistada, com 
tantos e tão dolorosos sacrifícios pelos conso· 
lidadores da Pátria. 

A extraçáo da borra"cha vegetal foi o prin
cipal vetar no processo histórico de ocupação 
e exploração _económica da Amazônia, na 
passagem do século XIX para o atual- mas, 
hoje, não mais consegue refrear o plano incli
nado de abandono e empobrecimento, como 
conseqüência da própria falência da hevei
cultura. 

Os seringais nativos da Amazônia já se 
-constituíram rio maiOr fato r de atração migra
tõfía, cha_mando trabalhadores e famOias in
teiras de outras regiões. Hoje, todavia, esse 
processo ameaça entrar em reversão. pois 
aqueles seringueiros já abandonaram suas 
''colocaç6es" e, i:fesestimuladoS_ e decepcio
nados, buscam nas cidades melhores condi
ções de sobrevivência. -

H_OjC; não passam de lembranças saudosas 
aqueles dias ricos _e gloriosos em que a Ama
zónia experimentou o chamado "ciclo do ou
ro negro", dos primórdios da atividade extra
tivista do látex, quando os chamados "gaio· 
las" singravam os rios da região, condu~indo 
mercadorias e novos trabalhadores para os 
seringais- e, no retorno, levando as grandes 
partidas do produto básico regional. 

Hoje, também não passam de registras his
tóricos, marcados pela insensibilidade dos go-

vernantes. os números que consagrav~m o 
Brasil corno líder mundial na produção de 
borracha vegetal. 

Temós de admitir o fracasso __ da heveicul
tura. Só assim conseguiremos salvar o que 
ainda resta e, até mesmo, restabelecer n(veis 
compatíveis -de produtividade e de eficiência, 
quer nos seringais de cultivo. quer nas áreas 
puramente extrativistas. 

Os números af estão, incontestáveis: a po
pulação rural. que até há pouco repre-sentava 
50% da região, hoje mal atinge 30%. Esses 
vinte pontos percentuais que faltam nas fren
tes de extração do látex estão nas periferia:; 
das cidades. inchando os problemas urbanos 
e detonando a crise habitacional, educacio
nal, hospitalar e social, para não falarmos 
na crise puramente econômico-financeira que 
cOrtói as estruturas administrativas dos res
pestivos estados e municípios. 

E uma situação que só pode surpreender 
os imprevidentes, pois. há quase vinte anos, 
venho denunciando e pedindo soluções para 
o problema, nesta tribuna e na Casa vizinha. 
Em sua raiz encontramos a extinção do "mo
nopólio estatal da barrocha'', no ano de 1967, 
pelo Governo Federal, que dCiXou o setor 
completamente desprotegido. 

Os paliativos propostos pelas autoridades, 
desde então, pouca eficácia tiveram, na tenta
tiva apregoada de reconstituir a grandez_a da 
heveicultura amazônica. As trombetas que 
anunciaram o Probor só fizeram barulho, co
mo se verifica na análise de seus precários 
resultados. -

Essa deterioração atingiu fundamental
mente a borracha vegetal extraída em rgiões 
nativas,' pois os seringais de cultivo, larga
mente incetivados em outras regiões, tiveram 
posição de vantagem na concorrência. 
_ Em todos os estudos relativos à questão 

encontramos um obstáculo comum: a falta 
de preços realistas e compatíve"is, agravada 
pela inobservância dos períodos corretos para 
concessão dos financiamentos dirante conse
gUidos p_elos produtores. 

Para se ter uma noção exata dessa defasa
gem, não preCisamos ir muito longe': apenas 
no atual Governo Collor, ou seja, de março 
de 1990 até fevereiro de 91, o preço da borra
cha natural nacional beneficiada evoluiu 
aproximandamente 128,6% - enquanto o 
!GP do mesmo período atingiu quase o triplo, 
327,9%. Ou seja, os Indicadores da Fundação 
Getúlio Vargas cOmprovam uma perda reai 
de 200 pontos percentuais, num setor que_ 
já vinha perdendo substância desde a metade 
do século. 

Em nossos dias, a palavra "modernidade" 
é usada como preliminar de "falência'', como 
se a falta de uma trouxesse inexoravelmente 
a outra -e, ao mesmo tempo, as mesmas 
pessoas, com o mesmo descOnhecimento do 
que dizem, pregam a "preservação da ecolo
gia'', cóm desmeaida paixão pela flõresia 
amazônica, que poucos, na verdade, real~ 
mente conhecem de fato! 

- A equação economia de mercado versus 
extrativismo deveria, se fosse sincera, con-
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· cluir pela importânCia de ambos os termos, 
pois não sdão excludentes entre s_i. _O que 
não pode acontecer é aquilo hoje verificado: 
enquanto comprime os preços internos, de
sestimulando e banindo os produtores da 
Amazônia, o Governo autoriza a importaçãô 
de grandes quantidades de borrae:ha de Malá
_sia; enquanto se desinteressa da sorte dos 
seringueiros e dos produtores amazônicos, o 
Govem(! carreia para o Exterior significativas 
parcelas das sofridaS reservas camQ.i;:üs_. do 
País. - _ _ _ _ -~- _________ _ 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores: ninguém; 
em sã consciência, pode ignorar os clamores 
nacionais e mundiais em favor da preservação 
da grande floresta equatorial sul-americana, 
inclusive sua parcela majoritária, no Brasil. 
É inadimisSível, também, a falta de alterna-

- tivas racionais -e viáveis jfara que se "faça a 
opção económica e social cabível à qbser
vância do binômo preservação ecológica/dig;
nidade das populações amaz_ónicas~ 

A mais recente alegação contra o estabele
cimento de uma política realista de preços 
para a borracha vegetal brasileira está no Pla
no Collor II. Segundo o Governo, está tudo 
congelado l _ _ 

Ora, essa afirmação não resiste a mais su
perficial análise de preços e mercadQ.s. Nem 
falo das tabelas desrespeitadas - nem do _ 
descontrole da fiscalização; trago exemplos 
palpáveis, admitidos como válidos pelo pró
prio Governo, quem vem de reajustar os pre· 
ços da soja e outros produtos. 

O que se reclama é um tratamento mais 
justo para os_ produtores de borra_cha vegetal 
da Amazônia, impedidos, na prática, ãté 
mesmo de honrar seus débitos para com os 
bancos oficiaís· de fomento, como o Basa e 
o Banco do Brasil. 

Ao declarar formalmente a existência de 
"reservas extrativistas" na Amazônia, oBra
sil reafirma sua determinação, cobrada até 
mesmo pelos demais países, de preservar as 
estruturas e ecossistema da região - assu
mindo, ao mesmo tempo, a responsabilidade 
de dar tratamento diferencíado e prioritário 
a seus habitantes e seus trabalhadores. Afi
nal, quem cria desigualdades por princípios 
é obrigado a promover níveis equivalentes 
de vida como resultado, obedecendo aos dita
mes da unicidade nacional. 

O Sr. Aureo Mello- Permite_ V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o 
aparte a V. Ex~ 

O Sr. Aureo Mello- Uma da~ coisas fun
damentais como necessidade para os produ
tores de borracha amazónica é a reabertura 
das linhas de;:: crédito. Hoje em dia, nem o 
Banco do Brasíl, nem o Banco da Amazónia, 
nem mesmo os bancos _estaduais estã_o pro
porcionando crédito aos seringalistas, aos usi· 
neiros e aos próprios seringueiros. De ma
neira que é uma situação realmente aflitiVã · 
e os produtores de borracha se queixam de 
que as linhas_ de crédito precisam ser restabe- _ 

tecidas o quanto antes para que eles possam 
operar. - · 

O SR. NABO R JÚNIOR- Muito obrigado 
pelo aparte de V. EX§, mas- eu gostaria de 
acrescentar ainda à sua argumentação o fato 
de que as instituições financeiras, tanto os 
bancos ofi.ci<iis, quanto os bancos privados, 
estão se furtando à obrigação de abrir crédi
tos aos produtores de borracha, que, por seu 
turno, não conseguem quitar os financiamen
tos anteriores, justamente por causa do baixo 
preço oferecído para p produto. 

Há poucos dias recebi um telex do gerente 
do Banco do Brasil da cidade acreana de Cru
zeiro do Sul, informando que a maioria dos
produtores de borracha que haviam obtido 
finailciamento para a safra tecétn-finda não 
estavam conseguindo saldá-los, porque ... 

O Sr. Agreo Mello- Dada a necessidade 
de mais estímulo. 

-à-SR. NÃBOR. -roNioR - E~atamente, 
-pOrque o preço não está sendo suficiente para 
9Â produtores honrarem seus compromissos. 
E com isso eles se tornam inadimplentes pe
rante o Banco do Brasil, o Banco da Amazô
nia, os bancoS estaduais e as bancos privados, 
que, em revide, negam-se a conceder novos 
créditos - mesmo sabendo que a principal 
raZãO da i_nadimplência é o preço irrisório 
que não corresponde realmente ao custo de 
produção, 

Hoje estamos acompanhando representan
tes dos sindicatOs dos trabalha.dores do_ Acr~, 
que, inclusive, tfverain audiência recente
mente cOm o Presidente do Senado, Senador 
Mauro Benevides. Eles, como toda a popu
lação ligada a borracha vegetal, reclamam, 
um preço justo para o produto, para que pos
sam honrar os seus compromissos e para que 
os bancos, em contrapartida, possam conti
nuar conCedendo e recebendo os financia
mentos contratados, porque também não é 
justo_qtre os bancos, quer sejam ollcíais ou 
não, tenham prejuízo. Agora, da maneira co
mo o preço foi fixado pelo Governo ...:.... com 
essa defasagem de mais de 200%, conforme 
demonstrei, com da <los obtidos junto_ ao pró
prio Ibama - é que não se pode realmente 
estimular a produção de borracha da Ama
zónia e manter o hom~_m no seu meio natural, 
no seu local de trabalho. As famílias estão 
migrando para as cidades, engrossando o rol 
dos desempregados, daqueles que vivem do 
sube_mprego, criando problemas não só de 
habitação, mas, também, na área de assis
tência medica, na área de assistência educa
cional, etc. 

Agradeço a contribuição valiosa que V. E~ 
concedeu, através de seu aparte, ao meu mo
desto pronunciamento. 

Ao invés d_e reclamar dos gastos com a_. 
população que vive nas regiõ.es pioneiras_, _o 
Governo deVeria reconhecer seu_sacrifício e 
sua importância na preservação das fronteiras 
nacionais, qUe vão muito além dos devaneios 
dos falsos ecologistas. - -

Fixar preços realistas e compatíveis para 
a _borracha é o primeiro Passo que se exige, 

porque dar-se-á: dessa forma, o incentivo bá
sico aos seringueiros, aos produtores e as sua,s 
famílias, para que sigam ocupándo e promo
vendo as regiões mais distintas da Pátria, ao 
invés de agravar o drama habitacion.al e social 
das metrópoles, hoje tão explosivas em seus 
problemas gradativamente acentuados. 

A heveicultura ainda representa uma das 
mais importantes atividades económicas da 
Amazónia. Destruí-la, como estão fazendo 
os sucessivos governos, significará expulsar 
seus trabªlhadores de praticamente toda a 
região- que, ninguém duvide, será logo o cu~ 
pada por outros povos, com outros intce_resses 
e-com franca hostilidade à Nação brasileira. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Concedo a palavra ao_ nobre Senador Onoúe 
Quinan. -

O SR ONOFRE QUINAN (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Cumpro o- agradável dever de consignar 
aqui, sinceros cumprimentos ao Deputado 
João Natal, por ter assumido a Presidência 
da Comissão de ConstituiÇão-e Justiça da Câ
mara dos Deputados. Profundo conhecedor 
das ciências jurídicas e, sobretudo, um incon
dicional defensor do Estado d_e Direito De
mocrático, o inSigne Parlamentar Goiano 
continuará prestando seus inestimáveis servi~ 
ços à causa da demoçracia brasileira naquele 
importante fórum político do Parlamento Na
cional, onde há longo tempo_ vem atuando. 

Parabenizo-me com o Estado de Goiás e 
coin a cidade de Gojânia por ta:o ilustre filho 
e auguro ao querido amigo D~putado João 
N atai uma gestão profícua e feliz. 

Era· o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco _Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO Rollemberg (PFL -
SE. ·pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Preisdeilte; Srs. Senadores. 

O recente Projeto de Reconstrução Nacio
nal promovido pelo Governo reabriu~ em re
lação à educação, algumas questões polê
micas sobre as quais já nos Próiluncláramos 
numerosas vezes neste Plenário. Trata-se, 
principalmente, da questão da prioridade do 
ensino fundamental, visando à erradicação 
do analfabetismo e da necessidade de abolir 
a gratuidade indiscriminada mo ensino supe
rior oficial. 

Permita-nos recordar, Sr. Presidente, que 
dentro dessa linha de argumentação por que 
nos norteamos chegamos a apresentar o Pro
jeto n9 114 de 1989 que instituía o- ensino 
pago nas instituições Iederais de ensino supe-
rior. _ 
- Ainda sob esta mesma concepção reunimoS 

duas separatas sobre o assunto, respectiva
mente intituladas: "Quem Pode Deve Pagar" 
em 1989 e "Reflexões Sobre a Educação" 
em 1990. 

Neste momento em que o Governo busca 
uma nova etapa para o entendimento nacio-
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nal e con_voca a sociedade para discussão e 
aperfeiçoamento das idéias, sentimo-nos ~a 
obrigação de reafirmar nossos pontos de vista 
concemetes à educação. 

TantO o desenvolvimento como progresso 
têm sua base na educação do povo. Uma Na
ção desenvolve-se e progride a partir da racio
nalidade das atitudes de seu povo. A educa
ção é a alavanca incontestável que propicia 
o desenvolvimento intelectual,_sanitário, eco
lógico, económico e tantos outrõs. ·· · 

Todos os Países que lograram o estágio 
de desenvolvimento perceberam que só o for
talecimento do sistema eduCaciOnal, como 
pré-requisíto inexorável, e·ra Capaz de desen
cadear o processo de crescimento de um po
vo. 

Por essa razão, é indispensável que o Estaw 
do promova e mantenha a educação e -aínda 
zele por ela, dentre todos os seus filhos. 

A atual Constituíção .bràSileira dediCa sua 
atenção, de modo relevante, aos assuntos 
educacionais. O art. 205, pOr exemplo reza: 

"A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da fam11ia, será promovida 
e incentivada com a c_olaboração da so
ciedade, visando ao pleno desenvolvi
mento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho." 

Comõ garanda pãra a viabilizaç-ão dessa 
meta diz ainda o texto constitucional de for
ma taxativa no inciso IV do art. 206: "gratui
dade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais.." -

Não_ obstante, existem hoje em todo oBra
sil cerca de oito milhões de crianças com ida
de entre sete e quatorze anos que jamais en
traram em um estabe_!ecimento de ensino. 

Em conseqüéncia desse fatO;-sr. Presld~m
te, não se pode escamotear que o Estada: 
brasileiro vem falhando gravemente, pois se 
não consegue oferecer uma educação funda
mental, como pode arvorar-se em oferecer 
educação superior indiscriminadaffiente. 

Esse é o ponto fulgral de nossa argumen
tação: repensar a questão da gratuidad~:: do 
ensino superior à luz dessa insuficiência Crô~ 
nica que perpassa o ensino fut!damentaC 

O Brasil será um País infinitamente mais 
justo e bastante mais próspero como Estado, 
em seus diversos níveis, quando for capaz 
de obedecer ao preceito constitucional refew 
rente aqs oito anos de ensino básico obriga
tório. Lamentavelmente - repito - ainda 
estamo~ muito distantes dessa conquiSta. 

Para revertermos esse quadro, Srs. Sena
dores, para que essa iniciativa alcance pleno 
êxito precisamos de conjugar vários fatores 
que funcionam todos como elos numa cadeia 
de objetivos. O primeiro deles é evidente
mente a existência de recursos orçamentá
rios, dentro desta esfera trata-se de fazer uma 
opção pelo que é mais importante para O-País, 
isto é uma opção pelo ensino fundamental 
obrigatório e gratuito. 

E claro que' essa tarefa não cabe à União, 
pois pertence à espera de competência dos 
Estados e Municípios, devendo o Governo 

Federal dar, tão-somente, sua parcela de con
tribuição, coopera-ndo técnica e financeira
mente com os governos estaduais e muni
cipais. 

Ocorre, todavia, que os recursos da União 
estão quase integralmente comprometidos 
com o ensino superior, para beneficiar alunos 
que têm condições de pagar os seus estudos. 

Temos um quadro aberrantemente parado
xal. O Estado finarii::ia uma rede bastante cara 
de escolas superiores que, de acordo com as 
estatísticas, são freqüentadas dominante
mente pe_las classes _mais fav_orecidas que pu
deram pagar boas escolas para os seus filhos 
chegarem à Universidade. O alunado mais 
carente _em termos financeiros, geralmente 
vai buscar as faculdades pagas à noite, enfren
tando todos os percalços do custo de _vida 
e da inflação. 

Com"t) já afirmei, tantas vezes desta tribu
na, não sou contra o ensino superior gratuito. 
Sou contra o fato de ele ser indiscrimina
damente gratuíto, por isso me~mo, profunda
mente inj11sto. 

Sr. Presidente, Continuando essas reflexões 
ensejadas pelas mudanças propostas pelo 
chamado Projetão na área educacional, que
ro focalizar outros elos dessa cadeia de obje
tivos em-cjlleSeCOi:J.stitui a educaÇão. Trata-se 
do professor e da escola. 

Em relação_ á escola é inegável a carência 
de adequados estabelecimentos de ensino, 
acrescida da recuperação material dos pré
dios já existentes. 

O goverrio- já partíu para o aumento -do 
calendário escolar que deverá ser de 200 dias 
por ano. Estamos de acordo com essa pro
posta. 

A nosso ver é imperativo que os alunos 
passem mais horas na escola, possibilitando
lhes maiores atividades de estudo, de tarefas 
coletivas, de lazer dentro de um exercício 
do conceito de cidadania. Todavia, ocorre 
aqui também o outro lado da moeda, pois 
é preciso_-criar reais condições para garantir 
a permanência do aluno na escola. Devemos 
relembrar que embora nosso ensino funda
mental Sf:ja gratuito o quadro com que nos 
depafa"mos é do aluno carente, aquele que 
se encaminha à escola desprovido de material 
necessário-para suas tarefas cotidianas e, pior 
ainda, que vai para a aula subnutrido. Para 
atender essas carências é necessário aprimo
rar ainda mais a Merenda Escolar e a Funda
ção de Assistência ao Estudante. 

A merenda escolar é distribuída dentro da 
medida do possível, mas já foi comprovado 
por clínicos que ela não supre carências ali
mentares que teriam enrijecido o cérebro da 
criança em fase anterior à escola. A Fundação 
Escolar tem a incumbência de amparar os 
alunos de 19 e 29 gruas, vendendo-lhes o mate
~al ~ preços acessíveis. 

Por último Srs. Senadoies,-aigu:mas p-ara:.
vras rápidas sobre a importância que deverá 
desempenhar _o professorado dentro dessa 
cruzada pela ~ç!)!cação. _ __ ____ _ _ _ 

O magistérío brasileiro ganlia mal em todos 
os níveis. . .Não se pode pensar em educar sem 

uma alteraç-ão substancial desse quadro de 
pauperização. 

O Estado precisa convencer-se de que tudo 
que e,le possa dispender nessa faixa não é 
simplesmente um gasto, mas na verdade um 
investimento. 

Não há bons professores sem pesquisa, sem 
livros, sem revistas especializadas, sem cursos 
de reciclagem._ Então é preciso modificar rá
pida e eficazmente a situação do prOfessOr 
brasileiro, para que ele seja o artífice de uma 
nova etapa da nossa educação. Não podemos 
falar em melhoria de ensino sem criar condi
ções de valorização e qualificação do profes
sorado. 

Sr. .Eresidente, o Poder Público deve atuar 
mobilizando todos os setor_es organizados da 
sociedade em busca do objetivo nacional per
manente - a Educação - mas a seu lado 
devem participar todos os segmentos da so
ciedade brasileira para soluçãO_ dos _proble
mas do ensino. 

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

O SR. PRESIDENTE (LucídioPortella)
Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio 
Lacerda. 

. O SR~ MÁRCIO LACERDA (PMDB -
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Volto a ocupar esta Tribuna para apresen
tar o meu protesto e-ó protesto dos seringa
listas do meu Estado pelo descaso_ com que 
o Governo Federal vem tratando o setor de 
borracha em Mato Grosso. 

Depois de esperar 10 anos pelo início da 
produção dos seringais, os produtores de hei:: __ 
racha se vêem obrigados a paralisar suas ativi
dades, já que o preço fixado_ para o prod!-lto 
não remunera sequer o trabalho dos seringa
listas. 

O Governo Federal fixou a alíquota de im
portação para artefatos de borracha em 65%, 
ao mesmo tempo em que fixou para o látex 
a alíquota zero e para a borracha a alíquota 
de 25%, inviabilizando totalmente o setor. 

São decisões absolutamente burocráticas e 
sem qualquer compromisso com a realidade 
económica' do Estado de Mato Grosso. 

Fica difícil saber a intenção do Governo 
ao adotar tais medidas, pois elas certamente 
provocarão o colapso total do setor de borra
cha no meu Estado e forçarão o Br"asil a gastar 
as suas divisas importando o produto. 

Mais grave ainda se torna a situação se 
atentarmos para o fato de que, mais uma 
vez, o Governo descumpre a legislação exis
tente, ignorando totalmente a Lei n? 5:227, 
que exige a equalização do preço da borracha 
no mercado interno e externo, o que absolu
tamente não vem acontecendo. 

Alguma coisa deverá ser feita para que se 
evite danos irreversíveis à economia de Mato 
Grosso e para evitar também que os-seringa
listas abandone-m a sua atividade, agravando 
mais ainda os problemas sociais da Região 
Centro_-Oeste. __ __ ~--~ -=---

Impõe-se o cumprimento integral da Lei 
n9 5.227 e a elevação da alíquota d7 impor-
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tação do látex e da borracha natural, equipa
rando-a àquela cobrada para os artefatos de 
borracha, sob pena de se condenar todo o 
setor à falência e comprometer o futuro do 
Estado de Mato Grosso. -

Só dessa forma conseguiremos restaurar a 
confiança dos nossos seringalistas e incentivar 
um setor que, certamente, poderá contribuir 
muito para o nosso desenvolvimento econó
mico. 

Renovo o meu apelo à equipe económica 
do Governo, no sentido de se mostrar sensí
vel às nossas angústias, garantindo-nos o di
reito de sonhar com um futuro menos som
brio e condições mínimas de viabilizarmos 
economicamente o nosso Estado. 

Se não podemos ser ajudados pelo Gover
no, reivindicamos o direito de_ não sermos 
prejudicados, com atitudes inconsistentes 
que só atrasam o nosso crescimento e nos 
deixam perplexos e desesperançados. 

Esperamos_ pela decisã_o do Governo, pois 
s6 assim conseguiremos salvar os nossos se
ringais e encontrar uma solução para os gra
ves problemas que afligem o povo m-ato-gros
sense. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo 
Suruagy. 

O SR. DIV AL.DO SURAGY (PFL - AL. 
Pronuncia o segUinte discUrSo.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

O casarão da fallll1ia Lundgren, um verda· 
deiro palacete, localizado no baiuo de Boa 
Vista, na cidade do Recife, abre suas portas 
para ser palco da solenidade de assinatura 
do contrato entre o Goverrio de Alagoas e 
o grupo Casas Pernarilbucanas, objetivando 
a construção de um hotel na Lagoa da Anta, 
na Ponta Verde, que modificaria a história 
do turismo alagoano e transformaria Maceió 
em um dos grandes centros turísticos do País. 

Embora nascida em Paulista, pequena ci
dade industrial, vizinha da mais do que cente
nária Olinda, Helena Lundgren permanece 
fiel às tradições de pontualidade_ e organi
zação de seus ancestrais. Ás dezoitos horas, 
determina que o advogado da empresa leia 
os termos do documento que assinaríamos 
com uma caneta de bico de pena que perten
cera ao seu avô, o sueco Herman Theodor 
Lundgren, que desembarcou no Recife, em 
1855, decidido a investir no futuro do Brasil. 
Ela explica que todos os atas importantes 
da vida empresarial e pessoal da família fo
ram firmados com aquela caneta. A fundação 
da primeira fábrica de pólvora do País, a com
pra da Fábrica de Tecidos Paulista, a criação 
da imensa rede de lojas, os enlaces matrimo
niais e os riãSCiirientos aos membros- das vá
rias gerações dos Lundgren tiveram como tes
temunha e protagonista a caneta de bico de 
pena. Recebo-a com a reverência que se em
presta a uma relíquia. Coloco o meu nome 
ao lado do de dona Helena e juntos modili
~os a paisagem alagoana. 

Dezenas de hotéis seguem o caminho per· 
corrido pelo Altesa Jatiúca. Centenas deres
ta11rantes, bares, boates, locadoras e bouti
ques-_surgem em Maceió. Milhões de turistas 
permitem o surgimento de milhares de em
pregos. Alagoas muito deve a essa mulher 
extraordiná"ria- que foi Eren_ita Helena Gros
cheke Cavalcanti Lundgren. 

Estatura açinia- da mediana, esportista e 
sempre ativa, foi campeã de tênis e equitação 
-nos colégios onde estudou, na Europa, além 
de ter aprenrlido arte dramática e até trapé
zio, que- costumava exercitar n_gs jardins da 
casa do Recife. 

MPitO liiad~ às atividadeS culturais a amiga -
de Assis Ch_ateau_b_ria_n_çl., ajudou a _escolher 
quadros na Europa, comprados pela família 
e doados ao Museu de arte de São Paulo. 
Grande divulgadora da nossa cultura popular 
no exterior, foi também a primeira diretora 
do Museu de arte Conte"inporânea de Per
nambuco- e incentivou a criação do Museu 
do Homein ôo Nordeste_ e d_o Banco de Livros 
para estudantes carentes. 

- - Espírito empreendedor, se fez presente 
desde a infância nas atividade comerciais da 
família, participando cOm sUgestões que-O fu
turo provou serem acertadas. Por vários anos 
foi vice:presidente da Artur Lundgren Te_ci
dos, assumindo, na década de _oitenta, a presi
dência da holding. Sua alma feminina car-aCte
rizou uma ação empresarial substancialmente 
Vóltada para os- aspectos humanos, onde a 
mulher e a cri~~ça surgem como alvos_ cons
tanfes de preocupaÇões rllalores. A àeche 
-que ela criou permanece um modelo. 

A matriarca da família Lundgren sempre 
me ofereceu, nos- enCOiifios _ _que tivemos, a 
imagem de umiJ. grande dania da BeiJe épo
que. Elegante, competente, altiva, atenciosa, 
lida, falando_ fluentemente vários idiomas, 

--::VfijandO com freqüéiicia pelos ~mais diversos 
países do mundo, conseguiu manter acesa a 
chama empreendedora dos antecessores- do 
clã que tanto ajudou a construir a -grarideza 
do -Brasil. 

gor, apresentava flagrantes pontos fra-cos, 
pois, como se chegava a ela somente aos 10 
anos de serviço, tornara-se freqUente a ante
cipação da dispensa para impedir o empre
gado de alcançar o direito. Na realidade, as 
estatísticaS da época demonstravam que ape
nas um. percentual inferior a 15% da força 
de trabalho naCional conSeguia atingir a esta
bilidade, contrariando, evidentemente, o ob
jetivo de que o bem da garantia de emprego 
se estendesse ao maior número possível de 
trabalhadores. 

Em vez d~ sanar e corrigir o sistema e-ntão 
_vigente, preferiu o -poder público criar uma 
nova sistemática, introduzida para funcionar 
para te_ lamente ao sistema já existente, Caben
do ao empregado fazer a opção entre os dois. 

Foi, então, constituído um _Fundo çle Ga
rantia por Tempo de Serviço do trabalhador 
que, além de formar um fundO com aS -contri· 
buições compulsórias do empregador (8% da 
remuneração paga ao trabalhador no mês an
terior, depositados até o ·Último dia útil do 

- mês subseqüente) deu origem à formação de 
uma espécie de pecúlio por morte, aposenta· 
daria, casamento, aquisição de moradia e ou· 
tros caso-s previstos em lei, pois os depósitos 
eram sujeitos à correção mone"tári::Ce àCã.píta
lização de juros. 

A abrangência das vantagens era signifí-
- Cativa para as Váriãs jjaftês fnteres:sadas. Para 

o trabalhador, as vantagens ultrapassavam a 
garantia do tempo de serviço; para o empre
gador, o. FGTS Jepresentava a liberdade de 
dispensar 'o -emPregado quando mais lhe con
viesse e, para o Estado, significava um fmpor
tante instrumento para angariar recursos fi
nanceiros para se'us -programas sociais, 

Estabeleceu-se, inicialmente, uma sistemá
tica progreSsiva das taxas de juros, de acordo 
com o tempo de serviço do empregado, com 
o intuito de conseguir a adesão de um número 
cada vez maior de optantes ao regime do 
FGTS.- Assiril, a :Cedação origínal do art. 4~ 
da Lei n~ 5.107/66 previa que qUãilto maior 
fosse o tempo de serviço, maior seria a taxa 

Era o que tinha 
(Muit9' _beml) 

a dizer, Sr. Presidente. _ _de juros: para os dois prímeiros anos, uma 
taxa anual de 3%, do terceiro ao quinto ano, 
4%, do_ sextO- ao -déciino ano, 5% e, para 
qualquer tempo que ultrapassasse o décimo 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- primeiro ano; a taxa era de 6% ao ano. 
Conéedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Tal sistemática, vigorou até 1971. A partir 
Magalhães. de então, as vantagens financeiras iniciais do 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- -- FGTS começaram a ser reduzidas e as perdas 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. dec_orrentes do novo sistema torna_ram~se 
Presidente, Srs. Senadores, neste momento progressivamente visíveis: passou-se a aplicar 
degravecrisequeestamosatravessando,meu a taxa_ única de 3%, qualquer que fosse o 
objetivo ao ocupar, hoje, esta tribuna é falar tempo -de serviço do trabalhador e a opção 
sobre um assunto que continua na ordem do passou a ser praticamente compulsória para 
dia de nossas preocupações, um assunto do os que ingressavam em novos empregos. 
maior interesse dos trabalhadores deste _País: De 1972 a 1975, O período de capitali.1;ação 

~ o FUOOO de Garantia por Tempo de Serviço. dos juros_e da correção monetária Passou de 
O FGTS--fui iilstituído em 13 de setembro tri,mestral a anual, importando na perda dos 

de 1966, pela Lei n~ 5.107, num esforço de Turos e da_correção que corriam entre duas 
aperfeiçoamento do sistema vigente de inde- capitalizações, caso fossem realizados saques 
nizaçã_o_por tempo de serviço, que contem- no iiltervalo. Por isso, em termos reais, pas-
plava apenas a possibilidade _da estabilidade sou a haver p~rda em cada saque realiz?dO. 
no emprego. Felizmente, essa danosa modificação vigo-

TOdos _aqui se recordam, Sr. Presidente, rou por pouco temp-o. Em 1976, foi restabe-
que o instituto da estabilidade, então cm vi- tecido o perfodo de capitalização. trimestral. 
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mantendo-se, porém, a taxa de juros de 3% 
ao ano, nitidamente desfavorável, do ponto 
de vista financeiro, pois é e-vidente que, pelo 
método das taxas crescentes e capitalização 
trimestral, o coeficíente de multiplicação dos 
salários em depósitos a longo prazo crescia 
muito mais do que pelo método da taxa cons
tante adotado pelo Governo. 

Assim, se no período inicial, a instituição 
do FGTS não foi prejudicial ao trabalhador, 
forçoso é constatar que as alterações introdu
zidas representaram, na verdade, diminuição 
das vantagens em relação ao mecanismo iode· 
nizatório existente no sistCma que privilegia
va a estabilidade no emprego, muito embora 
o FGTS beneficiasse um percentual significa
tivamente maior de nossa força de trabalho. 

Ê indiscutível, Sr. Presidente, que a renta· 
bilidade do FGTS sofreu senSível queda ao 
longo do tempo e, em conseqüência, o traba
lhador optante foi bastante penalizado. Na 
realidade, os recursos retidos no Fundo de 
Garantia por Tempo de_Serviçá fOram alvo 
de sucessivos redutores.e expurgas, posto que 
a correção monetária ofíCíiii se distanciou 
muito das taxas reais de inflação, em nosso 
País. 

Em seus quase 25 anos de existência, as 
contas do FGTS tiveram umá -desvalorização 
real de 88%, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
segundo projeções feitas pela assessoria téc
nica da Associação das Instituições do Mer
cado Aberto - ANDIMA, que levaram em 
consideração os índices_ oficiais de correção 
e as mudanças de padrão monetário ocorridas 
no período. 

Além deSse estarrecedor expurgo, durante 
longos anos, os trabalhadores sofreram imen
sas perdas. As empresas tinham 30 dias para 
o recolhimento do FGTS e os bancos ficavam 
52 dias com o dinheiro, antes de repassá-lO 
ao· Fundo. 

A sistemática então vigente beneficiava o 
Governo, que resolvia seus problemas de cai
xa, e as empresa<; _e bancos, que retinham 
e aplicavam os recursos do FGTS, aprovei
tando-se das elevadas taxas oferecidas pelo 
mercado financeiro, e -petl3fízava; de fõdos 
os modos, a classe trabalhadora, oferecendo 
uma remuneração de apenas__3%_e_cobrando, 
além disso, custos operacionais elevados. 

Para operars~as cOntas do FGTS, os traba
lhadores pagam, atualmente, aos bancos 1,2 
BTN por lançamento realizado, mas o_ setor 
bancário está tentando Corrigir esta tarifa em · 
120,8%, ale_gando que o preço cobrado é irri
sório. Porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
considerando-se que 21 milhões de contas são 
movimentadas, hoje, _os bancos recebem 25,2 
milhões de BTN por mês, cerca de 3,2 bilhões 
de cruzeiros. 

Além disso, não se pode esquecer que os 
propósitos que inspiraram a criação do FGTS 
eram altamente human(sticos, imbuídos de 
um sentido distributivista das rendas acumu
ladas em benefício do trabalhador _e das ca~ 
madas mais carentes da população e não fon
te de lucro das instituições firi8.nceiras~ 

Uma r_ápida análise do funcionamento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
nesses quase 25 anos, revela que sua função 
basicamente social vem serido, em grailde 
parte, descaracterizada. 

Tem havido na destinação dos recursos do 
Fundo para o Sistema Fina-nceirO da Habita
çãO, por eiemplb, uma grave distorção, até 
o final de 1990, aperiiis 10% dós recursos 
do Sisterila Financeiro da Habitação atende
ram às famnias de menor renda, enquanto 
70% _dos recun;os foram alocados para mu
tuários de média e alta renda, segundo dados 
da S_ecretaria Nacional de Habitação. 

E o mais grave, Sr. Presidente, Srs. seria· 
dores, é que o SiStema Financeiro- (fa Habita
ção, além de ter castigado a população mais 
carente, privilegiando a construção de mora
dias para as camadas de maior renda, apre
senta, em virtude dos subsídios concedidos 
aos seus mutuários para diminuir o impacto 
do descompasso entre os salários e altas taxas 
de inflaçãO, uni enorme déficit potencial de 
aproximadamente US$ 20 bilhões de dólares. 

Denúncias não faltam, Sr. Presidente, de 
que somas incalculáveis de dhlheiro do traba· 
lhaQ.or __ brasileiro esvaíram-se nos porões da 
burocracia·, no descontrole administrativo, 
num processo que conta com a participação 
de empresários, bancos, prefeituras e do pró
prio Estado. 

Por muito tempo, a Caixa-Económica Fe
deral não' obedeceu a nenhum critério obje
tivo, a nenhum controle externo, a nenhuma 
norma técnica específica Púa decidir o que 
e com quem -contrataç o~ projetas atendidos 
através de recursos do FGTS. A destinação 
de_dinheiro para habitação, saneamento bási
co e_ infra-estrutura urbana era feita sem a 
seriedade e a correção necessárias. 

Deduz-se, portanto, que houve um verda
deiro desvirtuamento dos objetivos sociais de 
aplicaÇão dos recursos do FGTS. A popu
lação m.a..i:Lcarente do País não foi atendida 
e os recursbs dos trabafhadores -foram mal 
remunerados. 

Mas esses recurssos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a rigor, não constitli.em coisa pú
blica e, sim, haveres de direito líquido e certo 
do trabalhador, patri111ônio duramente con
quistado por milhões de_ brasileiros. É triste 
verificar que foram, durante ap.os, dilapida
dos, dissipados, mal aplicados, mal gerencia
dos, causando prejuízo a seus legítimos do
nos. 

Até 1989, as distorçõeS eram muito maio
res do que são hoje. Para dar um basta a 
essa situação, em outubro de 1989 e maio 
de 1990, o Congresso Nacional aprovou as 
Leis n~ 7.839_ e 8.036, -qUe -reformulararri to
talmente o "Fundo dé Garantia por Tempo 
de Serviço, direcionando-o a práticas e obje
tivos Inais corretos e· reduzindo perdas e ex
travios de recursos. Passou a existir, então, 
um Coriselho Curador do FG'TS e o mafor 
fundo de propriedade dos trabalhadores bra
sileiros passou a ser administrado por um con
selho integrado por trabalhadores, empresá
rios e administradores públicos, o que repre~ 
sentou, sem dúvida, um grande jiVanço. 

Com a entrada em vigor da nova legislação, 
as contas dos trabalhadores passaram a ter 
capitalização mensal, em vez de a cada três 
meSes, os Oancos passaram a ser pagos pelos 
serviços praticados e não mais pelos lucros 
de abusivas aplicações financeiras obtidas às 
custas do FGTS; os critérios de saques foram 
alterados., os prazos de rec_olhimento e repas
se da arrecadação foram reduzidos, passando 
o empregador a ter somente 7 dias para reCo
lher o FGTS ao banco e este último mais 
2 dias para repassá-lo ao Agente Operador 
do Fundo, isto é, à Caixa Económica Fedet:al, 
onde a lei determina a centralização de todas 
as contas do Fundo. -- - -

Apesar dos avanços introduzidos, alguns 
problemas persistem. A centraliz-ação das 
contas na CEF ainda não se concretizou e 
é uma das principais causas dos atuais desen
tendimentos entre os representantes dos tra
balhadores e a Caixa Económica Federal. Pa
rece, entretanto, que alguns dos atuais pro
blemas serão equacionados quando essa cen
tralização se tornar realidade, em maio deste 
anõ, se fuao Correr como previsto. 

Por enquanto, os trabalhadores ainda estã.Q 
perdendo, mensalmente, 21 dias de remune

. ração, pois os recursos são depositãâos nos 
bancos no dia 7, repassados à_ Caixa no dia 
9 e ela remunera as aplicações não com base 
no saldo da conta do dia 9 e, sim, no do 
saldo do dia 1~ de cada mês. Para se ter uma 
idéia das perdas_ dos trabalhadores, gostaria 
de citar as cifras divulgadas pela imprensa 
em dezembro passado: só de correção mone
tária os trabalhadores deixaram de receber, 
considerando-se apenas os meses de agosto 
a novembro, 17,15 bilhões de cruZeiros. As 
negociações entre a CEF e os representantes 
dos trabalhadores que têm assento no Cotise~ 
lho Curador referentes a esses 21 dias não 
remunerados estão difíceis, pois a Caíxa-pi"o
põe 3% maís a varíaçao da TR e os trabalha
dores querem 6% mais a TR. 

Há também uma enorme controvérsia em 
torno da correção dos saldos do FGTS após 
a decretação do Plano de Estabilização Eco
nómica do GoVerno Collor. Desde 15 de niar
ço de 1990, os recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço tiveram tratamento 
diferente de todas as demais aplicações firian
ceiras. Os depósitos do FGTS continuaram 
sendo corrigidos pela inflação mais juros de 

· 3%, sem que fosse definido claramente pelo 
Banco Central se o dinheiro do Fundo era 
cruzeiro ou cruzado, numâ polémica em que 
as justificativaS eram bastante questioná"Veis. 

Essa iridefinição, ·aliada ao f8.to de que_os 
recursos tampouco tiveram a remuneração 
real elevada de 3% para6%, como o dinheiro 
bloqueado pelo Plano Collor, penalizou a 
classe trabalhadora e causou muita polémica, 
sobretuâo quando foram suspensos os paga
mentos do FGTS aos empregados habilitados 
a sacá-los e quando foram impostas restrições 
ao pleno acesso dos trabalhadores ao seu pa
trimónio, eiri -flagrante desrespeito ã legisla· 
ção do Fundo. 
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Um outro problema ê o da imprecisão dos recursos -são insuficientes diante das imensas 
dados fornecidos pela Caixa Econõmica Fe- necessidades brasileiras no campo da habita-
dera!. Ela ainda não tem condições de íornc- ção e do saneamento. 
cer relatórios gerenciais que propiciem uma O déficit habitacional do- País é calculado 
avaliação abrangente da gestão do saldo total em aproximadamente 12 milhões de unida-
de 5 trilhõt!s de cruzeirOs depositados no des! Ess.e número, Sr. Presidente, fica muito 
FGTS, pois não existe uma· sistematização mais nftíáO- qU-ãndO projetado sobre uma: das 
dos dados relativos a todos os contratos e gr"a-nde-sCídades em que vivem 70o/c da popu-
suas respectivas condições de empréstimo lação brasileira. Em São Paulo, por exemplo, 
nem uma centralização decontas.que permita de_ acordo com dados compilados pelo IBGE 
estimar a real situação do Furido a partir de a pedido da prefeitura local, "a cidade irregu-
dados reais e confiáveis. lar", composta por habitações sem condições 

Sabe-se que, de um total de 44 milhões físicas e legais adequadas, abriga 2/3 da popu-
de contas do FGTS, 21 milhões são de contas lação totaL 
inativas (ou seja, as que passam seiS meses Ninguém desconhece que são en_ormes as 
sem receber novos depósitos). Acontece, po~ dificul_dildes para combater a falta de mora-
rém, que estas contas inativas não signifiCam,_ dias em países com economia recessiva e in-
obrigatoriamente; que o trabalhadoi esteja nacionãriã como a nossa. Não se pode esq ue-
desempregado. Até o presente momento, a ccr também que o problema habitacional 
cada mudança de emprego, o trabalhador po- agravou-_se muito no Brasil,-néStés ?r.itimos 
de ter uma nova conta aberta para os de pó- ano~, cjev_iQo à alta c;o_ncentração da popu-
sitos do FGTS e, assim, a conta anterior aca- laçãO nos centros urbano~. que deve ter che-
ba caindo na inatividade. gado a 80%, em 1990. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs-Senado- _ -~-~ítuação lli:a ainda mais dramática quan-
res, vêm sendo apresentados ao Conselho do se teva em conta o perfil da renda dos 
Curador do FGTS apenas valores provisórios assalariadQS no País: 62% de nossa população 
sobre o número real de contas, a arre.cadação tem renda de apenas 5 salários mínimos e 
dos empréstimos, o desembolSo das aplica- somente 4,1%. dos .assalariados têm renda 
ções, a enorme inadimplêncía~ principalmcn- mensal acima de 20 salários. 
te dos governos estaduais e municipais, e os Os órgãos _compct_entes da área social já 
saldos das operações de primeira e segunda constataram que é extremamente difícil aten· 
linha. der a imensa faixa da população que recebe 

É · de 1 a 5 salários mínimos. inegável, porém, que já houve um signifi-
cativo avanço com a nova te.gistãçãO; com -Parece evidente que o GoVernO só conse-

guirá revérr,cr·a--grallde crise urbana existente 
a criação do Conselho Curador do FGTS e 

no País e, assün, resgatar um pouco de sua com a obrigatoriedade da aprovação, por par-
te dele, de um Plano de Aplicações, anual, imensa díVída social se puder contar com re-
detalhado por estados, baseado cm critérios cursos altamente subsidiados para construir, 
técnicos estabelecidos como- territorialidade, em grande escata, moradia para a população 
população, demanda... carente do País. 

No entanto, os critérios adotados poderiam A realidade nos coloca diante de_um verda-
ser aperfeiçoados, pois, considerando-se que deiro dilema: o FGTS_é praticamente a única 
na ponderação atual o ICMS tem um peso fonte de recursos paTa esses programas de 
de 50%, é evidente, Sr. Presidente, Srs. Sena- cunho eminentemente social e esse fato gera 
dores, que as regiões mais carentes conti- um verdadeiro choque de interesses. Como 
nuam sendo prejudicadas. bem enfatizou o Deputado José Serra, em 

Um outro avanço, importantíssimo do pon- seu excelente artigo intitulado "FGTS- um 
to de vista social, é o de que, pela lei, do cobertor curto", publicado na Folha de S. 
total dos recursos disponíveis, 00% passaram Paulo, os objetivos do Fundo são na verdade 
a ser destinados para· a con-strução de habita- conflitantes. O FGTS possui uma função in-
ção popular, 25% para o saneamento básico denizatórta e~ ao mesmo tempo, é a mais 
e 10% para a infra-estrutura urbana. -- importante fonte de financiamento de habita-

As niodificações introduzidas nos levam a ção popular, saneamento básico e infra-es-
trutura urbana. esperar que os erros do passado não se repi· 

tam, já que o dinheiro do FGTS se destinará Parece evidente, Sr. P!eSidente, Srs. Sena-
apenas a programas previamente -&l:icutidos dores, que, rias condições atuais, não há co-
e votados, facilitando o controle da apliàição mo Compatibilizar a necessidade de boa re-
destes que- devido à grave crise que o Esta- muneração dos recursos dos trabalhadado-
do brasileiro vem atravessando, à elevada res, do ponto de vista de resultados finan-
inadimplência das instituições- estaduais e ceiros, c:om· a con.tessãb de financiamentos 
municipais do setor e à flagrante retração das subsidiados para aoc; camadas menos favore-
fontes tradicionais de financiamento externo cidas de nossa_ população. Na ~ealida~e, _o 
-são, na prática, os principais recursos exis- fato do FGTS sei- um- duplo instrumento de-
tentes para atender às necessidades básicas política social faz ·com que suas finalidades 
de milhões de brasileiros e melhorar as condi- sejam praticamente inconciliáveis. 
ções de vida da imensa população carente Há que busc~r novas soluções. As dificul-
de nosso País. dadeS sodas têm d~ ser resolvidas sem pre-

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senado· juízo para os trabalhadores brasileiros. Seria 
res, todos nós temos consciéncia de que os socialmente mais justo que os subsídios que 

o Governo precisa conceder para os setores 
de habitação e infra-estrutura básica fossem 
bancados_c9m recursos oriundos Qos impos
tos e não, em sua quase totalidades, com re
cursos FGTS. Do contrário, Sr. Presidente, 
não se faz a tão necessária ri::distribuição de 
renda- eni ricisso País. 

O fundo não pode contínuar sendo seus 
recursos corrigidos a taxas baixíssimas só por 
ser praticamente a única fonte de que o Go
verno dispõe. b neceSsário que haja um 
maior volume de recursos orçamentários para 
a habitação, recursos suficientes para desen
volver uma política articulada de_ saneamen
to, infra-estrutura e moradia. Senão, conti
nuará ocorrendo o tradicional confronto en
tre os setores governamentais que fixam polí
ticas, sem ·condições de operacionalizá-las, 
e os que detêm os recursos para financiá-Ias 
e não querem liberá-los. 

O dinheiro dd trabalhador brasileiro tem 
de ser melhor remunerado e não pode ficar 
parado na Caixa Econélmica Federal, à merCê 
de contratações, como ocorreu em1990, ten
do-se chegado ao final do ano com 2,5 bilhões 
de BTN, ou seja, 315 bilhões de cruzeiros, 
parados, sem correção, na CEF, enquanto 
os juros reais do mercado chegavam a 80% 
ao ano. 

N_este momento de crise em que estamos 
vivendo, nesta hora em que há turbulência 
no mercado de trabalho como natural conse
qüênciá do ajuStamento Conjuntural da eco
nomia, levando milhares de trabalhadores a 
perder seus empregos, nesta hora em que 
a massa salarial de arrocho salarial ou demis
sões, nesta hora em que a massa salarial se 
reduz drasticamente atiivés de arrocho sala
rial ou de demissões, nesta hora e~ que há 
diminuição de ingresso de recursos e aumento 
de saques do FGTS, creiO, Sr. Piesidente, 
Srs. Senadores, que devemos repensar os ob
jetiVos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço; buscar critérios i:nais justoS, que be
neficiem os trabalhadores brasileiros e possi
bilitem uma verdadêira distribuição de rique
za em nosso País, que é, vergonhosamente, 
um dos campeões mundiais de concentração 
de renda. 

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

O SR. PRESIDENTE (LucídiÇ) p·ortella)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

OSR. NELSON WEDEKIN (PDT- se. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Sr'1 e Srs. Senadores, pela arualidade 
do tema_colocado na Ordem do Dia, quando 
se inclui no Projeto de Reconstrução Nacio
nal _a possibilidade do ensino pago, me parece 
opor~una a le.it~a d_o artigo do reitor da USP, 
Roberto Leal Lobo e Silva Filho, publicado 
na Folha de S. Paulo de 3-4~91. 

Trata-se de um artigo lúcido, que coloca 
questões fundamentais e irrespondíveis. Por 
isso mesmo, merece ir para o registro nos 
Anais da Casa. 

É a seguinte a íntegra do artigo:-
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Folha de S. Paulo 3-4·91 
TENDBNCIAS/DEBATES 

Os artigos publica com assinatura não 
traduzem necessariamente a opinião do 
jornal. sua publicação obedece ao pro
pósitO de estimular o debate dos proble
mas brasileiros e mundiais e de refletir 
as adversas tendências do pensamento 
contemporâneo. 

Ensino Pago 

Roberto Leal Lobo e Silva Filho 
Em recente encontro realizado no 

Rio, onde se discutiu educação e desen
volvimento, técnicos do Banco Mundial 
e espedalistas brasileiros voltaram a in
sistir na tese do ensino superior pago 
como projeto educacional para o Brasil. 
O argumento apresentado no encontro 
merece uma análise detalhada que ajude 
a sociedade a se posicionar em relação 
a essa questão, que, previsivelmente, de
verá ser encaminhada para uma decisão 
do Congresso Nacional. 

Qualquer medida que introduza o en
sino pago em instituições públicas eXigirá 
uma emenda constitucional, uma vez 
que a atual Carta Magna prescreve que 
haverá "gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos ofidais", 

Em termos gerais, o argumento apre
sentado é_ o seguinte: O Governo Federal 
despende US$ 3,5 bilhões ao ano com 
a manutenção do ensino superior. Esses 
recursos permitiram dobrar o investi
mento no ensino básico (19 e 2~ graus) 
adicionando US$ 161 por aluno aos US$ 
150 atualmente despendidos nos estabe
lecimentos oficiais. 

O argumento parece lógico porque 
prioriza o ensino básico vis-à-vis o ensino 
superior, democratizando a formação 
básica do cidadão. Esquecem-se, no en
tanto, os defensores dessa tese de alguns 
aspectos fundamentais para a completa 
apreciação da matéria. 

Em primeiro lugar, é bom lembrar que 
na Europa Ocidental o ensino univer
sitário é, em Sua maioriã, essencialmente 
gratuito apesar dos ventos liberais que 
percorrem o continente. A Europa Oci
dental ainda considera investimentO a 
formação de quadros de nível superior. 
Nem precisamos tomar em conta nesse 
levantamento todo o mundo s_ocialista. 

Nos -Estados Unidos, paradigma do 
ensino superior pago, a "tuitíon" cobra
da dos estudantes representa apenas 
uma parcela pequena do orçamento das 
melhores universidades, alguma coisa da 
ordem de 20%. O restante do orçamento 
é composto por doações, convênios com 
empresas ou órgãos federais, cursos de 
atualização profissional, fundos priva
dos, estatais ou municipais, etc, Ainda 
assim, essas universidades estão enfre
tando dificuldades para atrair estudantes 
da classe média, principalmente nas 
áreas de ciências exataS e humanas, onde 
o retorno salarial do graduado não com~ 

pensa o pesado investimento fe-ito pelos 
pais na formação de seus filhos. 

Isso num país onde a renda per capita 
é da ordem de US$ 20 mil! 

O enSino universitário é naturalmente 
caro porque as universidades têm como 
finalidade a integração do ensino, da 
pesquisa e de extensão de serviços ã co
munidade. O desenvolvimento das ativi~ 
dades universitárias cuja missão é, tam
bém, desenvolver a ciência e a tecno
logia, as artes e a cultura exigem comple
xos laboratórios, técnicos altamente es
pecializados e hospitais-escola com equi
pamentos modernos, que escondem no 
cálculo simplista do custo por aluno os 
recursos necessários ao desenvolvimento 
geral d3:__Nação. 

-Em São Paulo, por exemplo, o Estado 
investe perto deUS$ 800 milhões-anual~ 
mente em stiiis três universidades, para 
cerca de 60 mil alunos de graduação (co
braremos também dos bolsistas de pós
graduação?). Seguirido-se as contas do 
Banco Mundial, "bastaria" cobrar US$ 
13 mil/ano por aluno para que o ensino 
supeifór do Estado ficasSe auto~suficien
te. Por cálculo semelhante, um aluno do 

_MIT custaria cerca de US$ 109 mil por 
ano. 

A pergunta é: quem vai poder pagar 
essa conta? Num País com uma renda 
per capita de aproximadamente US$ 2 
mil essa quantia é astronómica. Aiilda 
mais: cerca de 50% dos alunos matricu
lados nas univerSidades públicas de São 
Paulo são egresso_s da escola pública e 
não têm, em geral, condições de arcar 
com qUalquer custo. Se esses fossem dis
pensados, sobrariam para os demais 
anuidades de US$ 26 miL O valor é tão 
absurdo, em termos brasileiros, que para 
nossa classe média, a que sempre paga 
as contas, pareceria uma piada de mau 
gosto. Dividamos então essa anuidade 
por-dez para viabilizarmos a cobrança. 
Seriam US$ 2,6 mil anuais, o que corres
ponde a uma mensalidade em torno de 
Cr$ 50 mil, mais ou menos o custo de 
uma escola priVãda. Mas entã:o, à custa 
de introduzirmos mais um fato r de discri
minação sóCío-ecoilômlca (e não um ele
mento significativo de distribuição de 
renda), o auXl1io proveniente das mensa
lidades atingiria-n-ão mais de 10% do or
~amento global das universidades. 

Certamente essa não seria a solução 
para os problemas do ensino de 1 ~ e 2Y 
graus, já que adicionaria, pelas contas 
do Banco Mundial, US$ 16 por aluno 
desse segmento. A recuperação da esco
la pública certamente não passa por aí! 

Em segundo-lugar, a reciipe'ração do 
ensino básico no Brasil só poderá ocorrer 
se houver uma forte participação de nos
sas universidades para organizar um pro
Jeto de fôlego para revalorizar o ensino 
'público do Estado, em situação de· la
mentável aband_ono. 

A Universidade de São Paulo já ofere
ceu várias propostas, entre elas a reto
mada em escala dos programas de atuali
zação de professores da rede, a criação 
de escolas que dispusessem de profes
sores em tempo íntegra! com o apOio 
das universidades públicas do Estado e 
que sirvam, ao mesmo tempo, de centros 
de referência (como os atuais colégios 
de aplicação), e de centros irradiadores 
regionais para expansão do modelo para 
toda a rede. Outras propostas tratam da 
transformação das delegacias de ensino 
em centros de apoio a professores e alu
nos para o desenvolvimento cultural e 
científico, a reorganização da carreira do 
magistério valorizando o desempenho e, 
finalmerüe, a descentralização adminis
trativa que dará aos díretores a autono
mia mínima necessária a uma boa gestão. 

A partir do complexo universitário do 
Estado, com campi espalhados por todo 
o território, seria perfeitamente possível 
reverter a tendência deteriorante que 
aflige o nosso ensino básico. 

São propostas concretas e sinceras que 
as universidades apresentaram para exa
me pelo governo do Estado, em parti
cular pela Secretaria da Educação, cujo 
Secretário Fernando de Morais tem de
monstrado empenho em articular-se com 
a competência instalada em nossas uni
versidades para viabilizar um programa 
realista de apoio à rede pública do Es
tado. 

Ao contrário do que· pensa o Banco 
Mui1dial, a- recuperação dõ ensino -básico 
no Brasil não pode dispensar as instituí
çõ~s de ensino superior que tém por sua 
vez obrigação de colaborar Dessa g!ãnde 
tarefa que é de ajudar a educar nossa 
população como um dever de cidadania. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Na presente sesão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Re
solução nu 16, de 1991, de autoria do Senador 
Alfonso Carmargo, qUe dá nova redação ao 
caput do artigo 65 do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

Ao projeto foi apresentada uma emenda. 
De acordo com o disposto no Regimento 

.Interno, a matéria será despachada às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
Diretora. 

É a seguinte a emenda apresentada: 

EMENDA OFEREêiDA 

Ao Projeto de Resolução n•t6, de 1991, 
que dá nova redação ao art. 65 do Regi
mento Interno do Senado Federal 

.N'i 
-inclua-se onde couber o seguinte pará-

grafo: _ 
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Art. 65. . ....................................... . 
-As representações partidárias com nú

mero de membros inferior a um vlnte e cinco 
avos da composição cio Senad_o terão Líderes 
com as atribuições previstas neste Regimen· 
to sem direito, entretanto às vantagens admi
ni;trativas adicionais previstas para os gabi
netes de liderança. 

Sala das sessões, 3 de abril de 1991. -
Senador Eduardo Suplicy. 

(As Comissões de Constitulçllo, Justiça 
e Cidadania e Diretóra.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
A presidência comunica ao plenário que não 
serão designadas matérias para a arde~ do 
dia da sessão ordinária de amanhã, em VIrtu
de do comparecimento do Ministro de Estado 
do Exército. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la}
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35. 
mi~utos.) 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DETUJUSMO 

7• REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO EXECÚTIV A DO GRUPO 

BRASILEIRO DA ASSOCIAÇÃO 
INTERPARLAMENTAR DE TURISMO. 

REALIZADA NO DIA 28 DE 
NOVEMBRO DE !990. 

Às 10 horas do dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e noventa, na Sala de Reu~ 
niões da Comissão de Relações Exteriores -
do Senado Federal, reuniuwse a Comissão 
Executiva do Grupo Brasileiro da Associação 
lnterparlamentar de Turismo. Comparece
ram, conforme livro de presença: Senador 
Rachid Saldanha Derzi, Presidente; Senador 
Francisc_o Rollemberg, 1~ Vice-Presidente; 
Deputado José Camargo, 1" Secretário; De
putado Floriceno Paixão, 2" Secretário; De
putado Francisco Amai:'al, Tesoureiro; Sena
dor Nelson Carneiro e Senador Odacir Soa
res,-- Membros Permanentes da Conselho e 
Deputado Antonio Ueno, Suplente dos 
Membros Permanentes do_ Conselho. O Se-

nhor Presidente determinou a leitura da Ata 
da reunião anterior, aprovada por unanimi
dade, sem restrições. Usando da palavra o 
Senhor Presidente agradeceu aos demais 
membros da Comissão Executiva pelo deci
sivo apoio que recebeu dos colegas, salien
tando o desempenho de cada um na condução 
da Associação. no exercício que .se findava. 
A seguir, pN indicação do Senhor Presidente 
foram escolhidos os Senhores Senadores 
FranciscO- Rollemberg, 1 ~ Vice-Presidente e 
-Odãcfr Soares, Membro Permanente do Con
selho, para também assinarem, em conjunto 
com a Presidência, os cheques e demais docu
mentos bancários da Associação. Ficou deci
dido que a assinatura do Senador Francisco 
Rollemberg terá validade tanto como substi
tuto do Pre_si4ente como em_ conjunto com 
ele. Às 10:30 horas, nada mais havendo a 
tratar o Senhor Presidente encerrou a Reu
nião e, para constar eu, Paulo José Maestrali, 
Secretário, lavrei a presenta Ata que, depois 
de lida e aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente._ __ 

RaChid S8Idanha Derzi- Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 29' SESSÃO, EM~ llE 
ABRIL llE 1991 

1.1- ABERTURA 

1.1. 1 - Fala da Presidência 

finalidade da ~es:-;ão Je:-tinada ao com
parecimento do Ministro d!.! Estado do 
Exército. General Carlus Tinoco Ribeiro 
Gomes. convocado nos. termo:; do Rcque-

SUMÁRIO 

rimcnto n" 40, Jc 19':.11, de autoria do Sr. 
HMmb~xto Lucena. 

1.1.2- Exposiç-ão do Ministro de Esta
do do Exército, General Carlos Tinoco 

1.1.3 - Fase das lnterpt•la~ões 
Senadores Humberto Lucena. Almir 

Gabriel. Murco Macicl. Maurício Correu. 
Oziel Carneiro. Júlio C.:unpo:-.. Pedro Si-
11_100. R:.limundo Lira. Co_utinho Jorge. 
Aurco Mello t: Amir Lando. 

1.1.-' - Designação da Ordem do Qia 
_d_a_ próxima sessão 

1.2- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESlllENTE 

-= N" 23X/Y 1 (RI.' publicação) 
- N"s 3n9 a 377 19! 

3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E V ICE-LiDERES DE 

PARTIDOS -

Ata da 29~ Sessão, em 4 de abril de 1991 
1'' Sessão Legislativa Ordina_ria, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi. 

ÀS 14HORAS E 30M/NUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Amazonino Mendes 
- Amir Lando - Antonio Mariz - Bcni 
V eras -Carlos De'Carli -Cid Sabóia de 
Carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu Car
neiro - Divaldo Suruagy - Esperidflo 
Amim- Epit<icio Cafeteira- Flaviano Me
lo - Garlbaldi Alves -Gerson Cã-mata -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
-Humberto Lucena - Hydekel Freitas -
Iram Saraiva - Jonas Pinhdro - Josaphat 
Marinho --José Eduardo - Jo~é Richa -
Júlio Campos - Júnia Marise - Lavoisier 
Maia- Lourembcrg Nunes Rocha- Leu
rival Baptisia- Mansueto de Lavor- Mar· 
co Maciel- Mauro Benevides -Nabor Jú· 
nior- Nelson Wedekin - Ney Maranhão 
- Odaclr Soares- Onofre Quimm- Oziel 
Carneiro- Pedro Simon- Rachid Saldanha 

Dcrzi- Raimundo Lira- Ronaldo Amg<io 
- Ruy Bucelar- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
- A lbta de presença acusa o_ compareci
mento de 44 Srs.-Sena"dor-cs. Havendo núme
rn regimental, Jeclaw abc.:rta a !.cssão. 

Sob :.i ProtCção fJ~ Deus, iniciamos no-ssos 
trabalho~. 

Em atendimento à convocação feita atra
v-és ·do Requerimento n' 40. de 1991. compa
rece a esta Casa o Sr. MiniStro do Exercito. 
General Carlos Tinoco Rihdro Gomes. · 

Para introduzir S. Ex' em plenário, a Presi
dência designa comissão formada pelos Srs. 
Senadores Marco Maciel. Humberto Lucena 
e Oziel Carneiro. (Pau~a.) 

(Acompanhado da comissâo designa
da pelo Sr. Pre.~üü•me, l<'m ingresso IW 

plenário o Sr. Ministro, que ocupo a ca
deira a S. Ex• i-eser\iada.) 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Bencvides) 
- Srs. Senadores, jâ se acha em pkmírio 
Sua Exc_elência o Sr. Ministro do Exército, 
General Carlos Tinoco Ribeiro Gomes. con
vocado que foi através do Requerimento n" 
40. de 1991. 

Nos termos regimentai:~. o Sr. Ministro dis
porá de meia hora para ~ua exposição. 

A Mesa esclarece aos Srs. Senadores: pnra 
as interpelações a S. Ex•, serão chamados 
os Srs. Senadores inscritos que disporão de 
cinco minutos cada um. sendo assegurado ao 
Sr. Ministro igual tempo para as respostilS. 
Para contraditar o Sr. Ministro, o~ Srs. Sena
dores podenio usar de dois minutos, conce
dendo-se ao Ministro igual tempo para a tré
plica. 
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PASSOS PORTO 
D•retor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
D1retor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
D1retor Adm•nistrat•vo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 

' D•retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Onetor Adtunto 

Neste instante, ::l PresidênCia tem a honr<t 
de passar a palavra ao Sr. Ministro do Exér· 
dto Carlos Tinoco Ribeiro Gomes. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino_
co) - Exm" Sr. Senador Mauro Benevide~. 
Presidente do Senado Federal; Exmos. Srs. 
Senadores. atendendo à convocação que me 
foi feita. é sumamente_hon_r;ido que compa
reço a este plenário, na certeza de que encon· 
tros como este são de fundamental impor
tância para um melhor conhecimento. por 
parte do Congresso Nacional. do trabalho de
senvolvido pelo Ex~rcito -hrasileiro no cum
primento de sua missão constitucional. da~ 
dificuldades enfrentadas c. no caso pre!>entc., 
particularmente. da problemática de nossa 
fronteira noroeste-norte, onde o incidente da 
região do Trafra não representa um raio isola
do. devendo ser analisado à_ luz de uJn.c.ontcx
to mais amplo, próprio da <:onjunturã. amazó
nica atual. 

Por isto, peço vénia para. ·arif~-s de enrrar 
propriamente no assunto objeto d~ minh<t 
convocação. faz~r um ligeiro r~rospccto que 
nos situe não apenas na miCrovísão daquele 
incidente, mas. também. _e, priilcipalmentc., 
na macrovisão que envolve a problemátic:l 
de toda área. 

Desta forma, procurarei- desenvolver mi· 
nha exposição conforme a· seguinte ordCrit 
de idéias. que os senhores poderão acompa
nhar através do documento distribuído: um:l 
introdução. em seguida ve-remos em largas 
pincelada!-> como se processou a ocupação d3 
área. caracterizando a importância da pre
sença militar nessa ocupação. -A seguir, vere
mos a ação guerrilhdra. caracterizando a 
área onde ela se passou, enfocandn seus ante· 
cedentes, a instalação do destacamento mili
tar, o ataque de 26 de f~vcrciro c :JS provi
dências tomadas. Finalmente •. !aremo:. uma 
conclusão. 

A Amazônia brusileira é, inega-velmente, 
uma área de grande importilncia geopolíticn. 
Tal fato é fácil _de perceber pela sua proble
mática instrínseca. resultante de uma série 
de realidades que se entrechocam. dentre as 
quais podemos destacar: a extensão territo· 
ria!. o vazio demográfico. a longa linh:J de 
fronteiras. as riquezas naturais (em que so
bressaem os recursos minerais e hídricos), 
às quais se somam fatores sócio-econ_ómico$, 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁ- DO CONGIIESSO NAQONAL 
Impresso sob .w re~oponUtnhd•de d• Mes. do Sen~o feder•! 

ASSINATURAS 

Semestral .............. -..... ·-~ t:r$.'\.519.9~ 

_ T•ragem 2-200-exemplares. 

eovolvençlo particularmente índios e garim
peiros. al~m do manifesto intere;;sc interna
cionaL 

Ess_e so.mal!ir_io_confere àquela região uma 
dinâmica toda particular. E:-.sa importãncia 
geopolítica impõe a urgente necessidade de 
integrá" la ao ambiente nacional c articulá-la 
com os vizinhos. jú que o espaço geogr.1fico 
abrangido pela imensa b<leia que drena uma 
supe-rfície de 7 .300.000Km ::ao norte do conti
nente sul-americano interessa a mais 7 (sete) 
países além do Bmsi!: a Gui;Ina. o Suriname. 
a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia 
e o Equador. 

É importanlc aS~tmllar que os~ (oitnY paí
ses amazõnicos assinaram. em 1978, um trata
do de_coopcração, com o objetivo de estabe
lecerem um programa conjunto para n desen
volvimento ha.rmPniço de toda <"~.região._ do 
qual decorreram várias _rcuni_õ~s_, re_alizadas 
em diferentes países. 

Acresça-se a cobiça internacional. cujas 
manifest:J<;des. veiculada:-. pela impre-nsa. siío 
por demais conhecidas. E oportuno relem
brar algumas <Je:Ias_: . 
-o projeto do "Sistema de grandes lagos 

amazônicos", elaborado c_m 67/68 Pelo Hud
son lnstitute. idealizado pelo futurólogo Her
man Kahn. que previa a inundação de u_ma 
área quinze vezes maior que a de todo~ o:-. 
projeros hidrôclétricm. previstos para a re
gião; 
-a atuação do Conselho Mundial das 

Igrejas Cristãs (a partir de 1981) que. em 
suas dirctrize:-., afirma c!aramcntc. ao se rde
rir à Amazónia e à popul<lçiio que -habita, 
tratarem-se de "patrimônios da humanidade 
e não do~ países. cujos territórios. pretensa~ 
mente ~_dizem pertencer-lhes"; 
-a atuação de parlamenttlrcs eufopeus, 

em 1989. junh) à Comunidade Econômica 
Européia, no sentido de interromper o Proje
to "_Çi_r_a_n_de Carajás". tentando inibir a explo
ração organizad::l de nossa riqueza mineral; 

-a--recente proposta (1989) de um país 
europeu de_ se criar uma estrutura suprana
cional de defesa do meio ambiente -que. 
apoiada na estranha tese de defesã -cOmpar
tilhada. teria o direito de intervir em nossos 
assuntos internos. - -

Essas manifestações. as~octudas ao fato de 
que a t1orcstri amazõnica não e á uriica grande 

floresta tropical do mund(1, !>ão ~loqüentc-:-. 
para demonstrar que u cobiça internacional 

·sobre a Am::Jz6nia. visando intemaciolizá-Ia, 
é um fato c:.oncreto com o qual devemos nos 
preocupar. particularmente quando rratamn~ 
d~ assunto que dizem respeito ~l no;;;_<;a sobe
rania. 

Fica claro. portanto. 4ue-a Amazônia, ne
cessariamente teria de ser considemda, como 
na realidade o rJ de-sde h.:-í muito, u;nll :.írell 
estratégica de alto interesse para ;l-força ter
restre. 

-Vejainos, em largas r)incelad<.~s. como se 
processou a ocupação da ãrea, caracteriz::mdfi
a presença militar. 0:-. Scnhres. Senhore:-. di:-.· 
põem de um mapa com o dispositivo da força 
terrestre, a_través do qual poderiio :tCt)mpa
nhá-Io. 

Z. OCUPAÇÃO DA ÁREA- PRE· 
SENÇA MILITAR 

Embora ~omcnte agora se po:-.sa dizer 4ue 
a Amazônia está sendo realmente ocup:!da. 
o Exirdto a ela está fortemente vinr.:ulado 
desde o início de suas colonização. quando. 
em 1616. Fr:,~m:isco Caldeira Caste!!o Branco 

_fundou Bt:]ém-do Parª. com a construção de 
uma fortific-ação. 

_Ao longo do!->~éculos_XVII. XVIII e XIX, 
os portugueses estabeleceram 37 (trinta e se
te) fortificações na área da Amazônia. 

Ao findar o :-;éculo XVII. eonhôt:s de (e-rro 
e bronze já :Jrtilh::Jvam o Füáe de São Jos<! 
do Rio Negro. origem d~ Manaus. 

É importante ressaltar que os contingentes 
militare-s dessa:-. fortificuçõ~s constituíram-se, 
durante muito tempo. nus únicas presenças 
de civilização luso-bra~ileira na <:irea. 1\:luitas 
delas transformaram-se. posteriormento.:. em 
vilas e cid::Jdes, existente:-. até os nossos dias. 

No século XIX surgiram as colônias milita
res. que eram estabelecimento:-. compostos 
por contingentes miHtares, destinados a pro
tegê-las. constituindo. juntamente o::om um 
pequeno núcleo civil. o principal efctivn de-
mográfico .. - -

A primdra colónia milítar foi fundada em 
1840, na região do rio Araguari, no atual 
Estado do Amapá. 

Foi ~riado, também, um Batalhão de Caça
dores em~_lém (26" BC- 1H42). 
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Outras. colônias foram estabelecidas na re
gião amazônica. tab como: SUo João do Ara
guaia (lRSO), São Pedro d~.Alcântara (1853) 
no Maranhão e Óbidos (1H_54) no Pará. 

No início deste século. surgiram os primei
ros grandes comam.lm, denominados 1', 2' c 
3' Regiões de Inspeção Pe:rmanente com sede 
em Manaus, Bclêm c S<io Luiz, respectiva
mente e um Batalhão de Caçadores em Ma-_ 
naus (2711 BC). 

Ainda na primeira metade do século atual, 
(Qram dados os seguintes pnssos na evolução 
do dispositivo militar na Amazônia: 

-criação de 6 (seis) pc:lotdes nas locali
dades de Tabatinga, Cucuí, lpiranga c Vila 
Bittencourt (AM) •. Bna_ Vista {RR) e.CfeVê-' · 
lândia (AP); 

-.criação tla 8" Ri.!gião Militar, _com sede 
cm Belém (PJ\); 

-criação do Comando dt! Elementos de 
Fronteira em Manaus (AM), subordinado à 
~•RM. 

De 1950 até I9~fi. que marcou o íntcio do 
programa ··calha Norte .. , tivemos: 

-criação do Comando Militar du Amazô
nia. inicialmente com seU~ ~m Bdém. absor
vendo_, em um comando único, a R'' RM; 

-transferência da sede do Comando Mili
tar c.la Amazônia para Manaus c criação da 
12" RM na mesma cidade (comando unifi
cado); 

-criação das Coiônias Militares de Tabu
tinga e do Oiapoque (Clevelândia), depois 
extinta:-. c substituídas por unidades do Exé-r
cito; 

-criação de Companhias E:.pcctais de_ 
Fronteira em Tabatinga (AM), Boa Vista 
(RR). Macup:i (AP). Rio Branco (AC), Süo 
Gabriel da Cachoeira (AM) e Guajará·Mirim 
(RO), que deram origem aos atuais l", 2", 
3" 4·' 5" c 6~ Batalhões EspeCiais d..: Front~ira-: 

- implantaç<io t.le 3 (três) Pelotões de 
Fronteira nas localidades de Bonfim. Nor
mandia e BV1{ (RR): 

-criação do Colégio J\.-Iilitar de Munaus, 
com a finalidade de assccun.u ensino de 1' 
e 2' graUs,- sob o regime~de internato, ::~os 
filho:-. dos militt~res destacados êm gu.:unições 
isoladas; 

- criaçüo do Centro de ln:muçãO de Guer
ra na Selva, cm Manaus, organização de en~i
no de eficiência reconht:dda em .:imbito inter
nacional. dc:;;tinado a preparar o comhatcntc 
de selva; 

- transfomação dos Batalhões de Caça
dores de Manaus e Belém no 1? e 2~· Batalhões 
de Infantaria de Selya, respectivamente; 

-criação de 4 (quatro) Batalhões de Sel
va, desdobrados em Marabá, Itaituba e Alta
mira (PA) e Imperatriz (MA); 

-desmembramento da 12' Região Militar 
do Comando Militar da Amazônia. 

Este programa continuado de adensamen
to e rearticulação da Força na Amazônia, 
que se processou, basica-rii.entC; ã partir da 
década de"1920, foi elaborado de forma a 
estabelecer uma vigilância na linha de fron
teira e contar com reservas locais mais fortes 
em áreas adequadas. 

-A -ampliação da pre5ençá do Exército na 
Amazónia culminou com a criação da 23• Bri
g~da d_e_inf;:t.nt3ria'de-Selva -em Marabá e da 
17' Brigada de infantaria de Selva em Porto 

·VelhO, ·eStandO-pre-Vista, -ainda, a criação de 
outra Brigada em Boa V~sta. 

Ressalto aqui que esta ação Pioneira do 
ExércitO foi sempre" realizada com extrema 
.dificuldade e enorme sacrifício, seja a nível 
institucional, seja a nível individual e fami
liar~ .. Além das compreensíveis dificuldades 
de instalação e manutenção de efetivos, ainda 
que limitados, naquela região, para os Pelo
tões de Fronteira Segueiri milítares, na maio
_ri.ajt?~ep.~ •. "aigups acompanhados de suas fa
míli~1 sep:~_~enP,um cot].f9r.tQ·9·u·re,co·mpensá 
materialmente significativa, munidos apenas 
do ideal de servir. 

A vivifióiçãó e"õ-desenvolvimento da Ama
zónia, com um avanço lento até o presente 
momento, teve como vetar principal a ação 
desbravadora das Forças Armadas, cuja ex
pansão estrutural, de efetivós e de recursos 
materiais, se não teve dimensão cOrripatível 
com a importância e a magnitude da missão, 
sempre foi e continua sendo, pioneira, reSSal
tando-se que o estágio, até agora atingido, 
é fruto de grande sacrifício e extrema dedi
cação-. 

Apercebendo-se desta realidade e da cres
cente importância da área, particularmente 
a nível internacional, o Governo Federal lan
çou em 1985, as bases do Projeto Calha NorM 
te, com ·ações efetivas já em 1986. 

Não se trata, ao contrário do que muitos 
pensam, de um projeto essencialmente mili
tar. Ele prevê a açãO conjunta e coordenada 
de vários ministérios e Órgãos Governamen
tais, visari"do atender aos seguintes objetivõs: 

1) aumento da presença brasileira na área, 
fortalecendo as estruturas governamentais de 
oferta de_serviços, de modo a criar estímulos 
e atrativos para o desenvolvimento da região; 

2) ampliação das relações bilaterais com 
os países vizinhos, fortalecendo os mecanis
mos de cooperação e os fatores de produção. 
reforçando a rede consular e facilitando as 
trocas comerciais entre as populações fron
teiriças; 

3) expansão da infra-estrutura viária, sem
pre no sentido de complementar a vocação 
natura_! da região, que tem no transporte tlu
via_i o mais importante fator de integração 
regiOnal; 

4) fortalecimento da ação dos órgãos Go
vernamentais de Justiça, Polícia Federal, Re
ceita Federal e Previdência SOcial como fato
res de inibição da prática de ilícitos, decor
rentes da pequena presença do Estado, em 
função das distâncias e do isolamento; 

5) iriüi-D.SífiCaçâá das campanhas demarca
tórias das fronteiras, pela restauração e aden
samento dos marcos limetrofes; 

-6r-promoçã0 da a<;sistência e proteção às 
populaçõe indígenas, ribeirinhas e extrativis
tas, através da delimitação e demarcação das 
terras ocupadas pelos índios e pela criação 
de_ florestas nacionais capazes de oferecer
lhes proteção natural, em face dos contrastes 
de ordem cultural; 

O Ministério do Exército·, Por já 'ctispor 
de uma _estrutura na área, prontamentt: res· 
pondeu ao desafio do projeto. 

Em conseqüência, foram instalados 4 (qua
tro) PelotõeS de Fronteira, existindo outros 
2 (dois) em implantação e a previsão de mais 
5 (cinco)' a(iôclüído o da região do rraíra, 
onde ·ocorreu o ataque guerrilheiro _de 26 de 
fevereiro último, fato motivador de minha 
presença nesta Casa. 

Com referência ao aquartclamen~o desse_~ 
Pelotões, há um detalhe intereSiailie a se.r 
explicitado: todos eles possuem um _p8.vilhãó, 

-denomin·adó "PavilhãO de Terceíros", cufa 
finalidade é acolher elerrientOs dos demais 

·ministérios e .Órgãos Govemil.meritãiS ·com 
responsabilidade no projeto. A bem da verM 
dade deve--se dizer que tais pavilhões estão, 
em sua grande maioria, ociosos. 

É evidente que vigiar uma linha de fron· 
teira terrestre~ de: aproximadamente 9.600 
k.m de extensão_ com 15 (quinze) Pelotões, 
de efetivo entre trinta e. quarenta homens 
cada um, uma co_mpanhia (Clevelãndia) e um 
Batalhão (Tabatinga), pressupõe a realização 
de reconhecimentos áereos e patrulhas ter
restres. Os reconhecimentos aéreos, por falta 
de meios, são escass_os e as patrulhas. como 
Dão Poderia deíxar de ser, sao limitadas às 
áreas próximas aos aquartelamentos. 

Nas regiões em que há suspeita de algums 
irregularidade, reconhecimentos terrestres, 
se necessário com apqio aéreo·; são realizados 
pelos Batalhões Especiais de Fronteira, em 
número de 5 (cinco) na área do CMA e mais 
1 (um) na área do CMO, que enquadram 
e dão o apoio imediato aos Pelotões. Veja
mos, então, como se processou a ação guerri
lheira do dia 26 de fevereiro último. Os Srs. 
Senadores dispõem de um croqui da região 
do rio Traíra por onde poderão fazer o acom
panhamento. 

·Caracterização da área --A região da Ser
ra do Traíra, na fronteira corO a Colômbia, 
situa-se, aproximadamente a 100 Km ao Nor
te de Vila Bittencourt, onde e_stá instalado 
o Y Pelotão Especial de Fronteira, subordi
nado ao t· Batalhjí.q Especial de Fronteira," 
sediado em Tabatinga. 

O local é região de floresta densa, cortada 
por rios e igarapés encachoeirados, havendo 
ocorrência de ouro de aluvião em vários pon
tos da Serra do Trªí.ra. 

O melhor meio de acesso é a utilização 
de heicópteros. Por via tluvial, que é o meio 
nonnalmente empregado, o deslocamento, a 
partir de Vila Bittencourt, demora de dois 
a __ tres dias, passando por duas pequenas ca
choeiras, cuja ultrapassagem exige que os 
barcos, com as respectivas cargas, sejam reti
rados da água e transportados a braço através 
da floresta. 

É importante destacar cinco áreas nessa 
região: 

A localidade de Pueblo Nuevo, na Colôm
bia, com uma população basicamente de ga
rimpeiros que varia de 1.500 a quatro mil 
pessoas. Está afastada cerca de 5 Km da mar
gem do rio Traíra e possui uma pista de pou
so; 
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a região de Garimpito, próXimo" a-Pueblo 
Nuevo, onde se localiza uma área de garimpo 
colombianO. Nesse local, oouroé encontrado 
sob o solo, necessitando, para sua extração, 
do emprego de explosivos cuja utilização, na
quela região, é proibida pelas autoridades co
lombianas, em face das atividades de guer
rilha. Este fato cántribui para a afluência de 
colombianos para o território brasileiro em 
busca do ouro de aluvião. 

-a área que era explorada pela Paranapa
nema, englobando os diferentes garimpos da 
Serra do Traíra; 
-o garimpo dos índios Tucanos, ao Norte 

da Serra do Traíra; 
-o garimpo dos índios Makus, ao Sul da 

Serra do Traíra. 
Convém ressaltar que, além da dificuldade 

de acesso ao local, os efeitos adversos da ve
getação tropical dificultam o estabelecimento 
de sistemas de comunicações. confiáveis,_ por 
provocarem variações no alcance e na emis
são dos equípamentos. 

b) Antecedentes 

Em 1985, foi concedida à Paranapanema 
S.A Mineração, Indústria eCõnsttiJÇãõ, a.u-
torização para exploração mineral na região 
da Serra do Traíra. 

Constantes incidentes entre garimpeirOs 
autónomos (brasileiros e ·coloinbianos), íri
dios e a empresa de mineração marcaram o 
período de lavra sob a jurisdição da Parana
panema, o qual estendeu-se, aproximada
mente, até fe~ereiro de ~290, quando a em
presa decidiu retirar-se da área, alegando in
viabilidade ec_ondmica da exploração. 

A saída da mineradora ocasionou a retira
da de um pequeno contingente da Polida Mi
litar do Amazonas, que por ela era mantido. 
Em decorrência do afastamento da Paranapa
nema, o Comando Militar da Amazônia pas
sou a manter a área sob vigilância. 

A partir de 4 março de 1990 90, em fac_e 
dos informes sobre a presença de garimpeiro!> 
colombianos na área do Traíra, o 1" BEF!fa
batinga deslocou para a região um pequeno 
Destacamento que, alojado precariamente 
nas antigas instalações da Paranapanema, 
passou a atuar com patrulhas, buscando ave
riguar os fatos e, posteriormente, afastar gru
pos de garimpeiros. Estes grupos, inicialmen
te constituídos apenas por brasileiros, aos 
poucos foram acrescidos de _colombian_o_s 
oriundos de Pueblo Nuevo. 

Acresce_ que, subindo o Igarapé Castanho, 
afluente do Traíra em Território Brasileiro, 
e a cerca de 40 km da confluência, chega~se 
à uma área indígena (Tucanos), onde tam
bém há ouro, conhecida_como Colônia Pari
Cachoeira III. 

O aprofundamento das investigações levou 
à constatação de que barcos colombianos su
biam o Igarapé Castanho levando mantimen
tos, utensl1ios e até mulheres para negociar 
com os índios tucanos, em troca de ouro. 

Com a presença militar e as atividades pre
ventivas realizadas, a situação foi sendo nor
malizada, possibilitando a retirada do desta
camento do 1!' BEF em setembro de 1990. 

cf In.stalação do Destacamento Milita[' 

No fínal de out_ubro de 1990, em virtude 
da informação" sobre a pres-ença de nume
rosos garimpeiras colombianos na Serra do 
Traíra, foi --determinado pelo Cmt do CMA 
o emprego da Cia de Selva, orgânica do i" 
Batalhão Especial de Fronteira, para realizar 
Jlma operação mais demorada na área. 

Nessa ocasião, fói detectada a presença de 
cerca de 300 (tre_zentos) colombianos, dos 
quais 92_ (noventa e dois) foram presos, e 
houve a apreensão de grande quantidade de 
material de garimpagem. Os presos, confor
me orientação do Ministério da'> Relaçõe_s 
Exteriores., foram entregues às autoridades 
colombianas em Vila Bittencourt/AM. Os _Çie
mais refluíram para a Colômbia. O material 
apreendido foi recolhido ao l" Batalhão Es
pecial de Fronteira. 

Após o controle da situação, efetivou-se 
o retraimento da tropa. permanecendo no 
local um _destacamento de dezessete homens 
comandado por um tenente. 

O de.stacamento, a exemplo da situação 
anterior, ficou instalado, precarLamente, nas 
antigas instalações existentes e com a missão 
de__exercer vigilância, particularmente .sobre 
o movimento de garimpeiros, realizando pa
trulhamento fluvíat no rio Traíra. Sua substi
tuição vinha ocorrendo de_ trinta em trinta 
dias. 

Em função do ocorrido, ficou caracterizada 
a necessidade da implantação definitiva de 
um Pelotão naquele local. Tendo sido, em 
conseqUência, proposta sua inclusão no Pro
jeto Calha Norte. 

d) Ataque gue['rilhei['o 

Aproximadamente às 12 horas do dia 26 
fevereiro de 1991 (terça-feira), quando odes
tacamento iniciava o almoço, após o retorno 
de uma patrulha, um grupo de cerca de trinta 
a quarenta elementos, que se declararam 
guerrilheiros das Forças Armadas Revolucio
nárias da Colômbia (F ARC) --Comando Si
món Bolivar - Facção Força e Pa?:, reali
zando uma incursão em território brasileiro, 
atacaram-no com fogo de armas automáticas 
e utilizando táticas de guerrilha. 

O ataque foi realizado por -três colunas, 
das quais urriã. tomou posição de tiro na- inar
gem colombiana do Rio Traíra_ e as outras 
duas, progredindo através da selva, investi
ram sobre o acampamento. 

Inicialmente, foram eliminadas as senti_ne
las e, a seguir, desencade_ado intenso fogo 
de a_rmas portáteis sobre o restante do desta
camento, que, sem suc-esso~ tentou reagir. 

Do ataque, resultaram 3 (tiê_s) soldados 
mortos (duas sentinelas) e 9 (no.ve) feridos. 

Dois garimpeiros colombianos que esta
vam detidos aguardando evacuaçãQ para Vila 
Bittencourt foram, na ocasião, mortos pelos 
guerrilheiros. · 

Ao término da operação, os colobianos 
apropriaram-se de estações rádio, munição, 
uniformes e de todo o armamento. 

e) Pro-,.•idências ·tom-adas 

Caracterizada a ação guerrilheira em terri
tório nacional contra nossa tropa, foi o faw 
imediatamente levado ao conhecimento do 
Governo Federal, através do Ministério das 
Relações Exteriores, a quem foram solicita
das as necessárias gestões junto ao Governo 
da Colômbia no sentido de que suas Forças 
Armadas fossem erp.penhada~ no combate 
aos guerrilheiros. 

Paralelamente, o Destacamento fot r~ for
çado e intensificaram-se as patr-ulhas~ delas 
decorrendo escaramuças que resultaram na 
morte de 7 (sete) guerrilheiros e no aprisiona
mento de outros 4 (quatro) colombianos, en
tregues às autoridades militares daquele Pais. 

Das gestões desenvolvidas pelo Ministério 
das Relaçõe.s Exteriores, re.sl,lltou uma reu
nião entre os Cmt do CMA - Gen. Santa 
Cruz- e da 4'Pivisão do Exército Colom
biano -sediada _em Vi lia Vicenzio - Gen. 
Edie Albáto Paliares Cotes, realizada no dia 
9 de março último. 

Nessa reunião foram discutidas as açôes 
e acertados os procedimeri.ios a serem desen
volvidos pelos exércitos dos dois países, com 
o objetivo de combater o grupo guerrilheiro 
e recuperar o material e armamento brasi
leiros por ele.'> levados. 

Em conseqüência dessR; reunião, toda are
gião vem sendo constante~ente patrulhada, 
tanto por nós quanto pelos -colOmbianos, nos 
respectivos territórioS. · · -

Nossos homens levafam o reconhecimento 
terrestre, com apoio 'ãéreó, até a região- da 
Cachoeira do Machado, a cerca de 50 km 
ao norte de nossa base no Rio Traíra. 

Toda a fronteira, até a Cabeça do Cachor
ro, foi sobrevoada e em alguns trechos foto~ 
grafada. 

Está ainda prevista a realização de um re~ _ 
conhecimento terrestre na região da Serra 
do Caparro, situada na Cabeça do Cachorro. 

Cumpre ressaltar, nestas operações, a per
ft:ita e total integração das nossas três Forças 
Singulares, por meio de seus com_andqs_ na 
Amazónia. 

A Força Aérea instalou um Centro de Con
trole Aéreo em Vila Bittencourt, possibili

-tando a operação em segurança das 21 (vinte 
e umaJ ae_ro~aves das três Forç_as para lá des
locadas (16 da FAB, 4 çl.o ExércitO -e 1 da 
Marinha). 

A Marinha de Guerra deslocou para a Vila 
Bittencourt um navio patrulha fluvial que, 
além de servir de basê de apoio logístico, 
levou aos habitantes daquela vila, localizada 
na linha de fronteira, uma maior segurança. 

Todavia, a pletora de meios para lá deslo
. cada não poderá pennanecer integralmente 
na área, deven.do ser reduzida ao mínimojul~ 
gado imprescindível. 

Nci momento, a situação está cahna, embo
ra da Colõmbia tenham chegado notícias da 
possibilidade de outro ataque por parte dos 
guerrilheiros. 
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4. CONCLUSÃO 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Antes de colocar-me à disposição dos Se

nhores para os esclarecimentos complemen
tares que desejarem, gostaria de dizer-lhes, 
à guisa de conclusão, que os acontecimentos 
atuais, das fronteiras Norte c Noroeste, _re
presentam a continuação daquilo que aconte· 
ceu, no passado, ao longo de nossa extensa 
fronteira terrestre Sul e Oeste, à medida em 
que as regiões fronteiriças foram se povoando 
e desenvolvendo. Atritos de fronteira entre 
brasileiros e nacionais dos países· vizinhos, 
em maior ou menor escala, ocorreram do Rio 
Grande do Sul ao Acre, o que não impediu, 
com o passar do tempo, a solução dos proble
mas e a estabilização da Iinde. Os sCnhores 
se recordam que a atuaçãÔ de Plácido de Cas
tro e seus homens, no início do século, em 
território boliviano na região do Acre, levou 
o Governo Brasileiro a adquirir da Bolívia 
a área que hoje se_constitui naquele estado, 
como forma de solucionar a questão. 

Como salientei, ao abordar o tópico refe
rente ã presença do Exército na área, somen
te agora se pode dizer que_a Amazónia está 
sendo, realmente ocupada. A Ilha Amazó
nica caminha para sua efetiva in~egra_ção ao 
Território Nacional. 

Mas lá existem complicadores que não 
ocorreram· em outras épocas e em o~Itras re
giões. Além desta ocupação estar acontecen
do âs vé.c;peras do III Milênio, quando os estí
mulos materiais decorrentes da evolução tec
nológica tendem a fixar o homem nã.s Proxi- · 
midades dos centros desenvolvidos, devem 
ser ressaltados os fatores intrínsecos ã Ama
zônia brasileira, em sua maioria, comuns à 
área de toda a bacia. 

Entre esses complicadores destacamos; 
- o imenso espaço geográfico da chamada 

Amazónia Legal, envolvendo cerca de 60% 
do território nacional; 
-a precária rede viária,--piedomifiante

mente fluvial; 
-a pequena e rarefeita população; 
- as dificuldades ellfrentadas pelos Go-

vernos Estaduais e Federal para se fazerem 
presentes na área; 
-a existência de índios de diferentes tri

bos, que desconhecem limites fronteiriços en
tre países; 
-a presença de garimpeiros que, atraídos 

pelo ouro â flor da terra, atuam em diversas 
áreas, sem alvarás de autorização, nem sem
pre respeitando limiteS de fronteiras, acarre
tando sérios prejuízos ao meio ambiente, 
além de corrO"mperem os índios, degradando 
seus costumes e levando-lh!!s doenças, sem 
a eles nada acrescentar culturalmente, senão 
despertar-lhes o interesse pelo ouro; 
-a ação de Missões Religiosas estrangei

ras, nem sempre voltadas para suas funções 
precípuas. 

Se somarmos a tUdo isso: 
-a grande distância existente entre os 

marcos fronteiriços; 
-a existência de grupos de guerrilheiros 

organizadOs e de poderosos cartéis de narco
traficantes em alguns países vizinhos; 
~a atuação predatória de garimpeiros de 

várias nacionalidades; 
-a atuação de grupos multina~ionais sob 

vários pretextos: ecologia, defesa dos povos 
indígenas, internacionalização da floresta, 
etc; c 

-as dificuldades que têm os governos dos 
países vizinhos em projetarem seu poder nas 
áreas limítrofes. 

Concluiremos, com: absoluta clareza, que: 
-a situação deverá ser enfrentada de for

ma global, por intermédio de decisiva ação 
governamental, envolvendo todos <?S ministé
rios, secretarias, ii:Jidativa privada e organis
mos com responsabilidade no encaminha
mento da solução dos diferentes problemas; 
-é de fundamental importância acelerar 

os entendimentos com os países vizinhos em 
torno do Pacto Amazónico. 

O Programa Calha Norte veio ao encontro 
dess_es objetivos. -

Erradamente, tem sido acusado de ser um 
programa pu.r~fffiert~te militar; a verdade é que 
a estrutura do Exército, já de há muito pre
sente na área, possibilitou uma pronta respos
ta às solicitações em sua esfera de atuação, 
o que não ocorreu com outros setores. 

Tal fato tem acarretado a acusação de nos_ 
imiscuirmos em assuntos cuja responsabili
dade não nos cabe, nos quais nos envolvemos 
por sermos, inVariavelmente, os únicos pre
sentes. 

Acredito que a total implementação do 
Programa Calha Norte, envolvendo todos os 
setores responsáveis, é de funda"mental im
portância, não só para evitar tais acusações, 
mas principalmente, para criar todas as con
dições que possibilitem a ocupaç~o de tão 
extensa área, de forma ordenada, com a cor
reta utilização de suas terras agricultáveis, 
e a preservação das áreas, onde seja mais 
conveniente o extrativismo, e a exploração 
organizada de suas.imensas riquezas minerais 
e hídricas, ~:m benefício de roda a sociedade. 

Diante dos fatos, ouso afirmar que o Pro
grama deve abarcar toda a Ama;zônia e não 
exclusivamente a Calha Norte. 

Ê importB.nte ressaltar, nesta oportunida
de, que o P~esidente_ Çollor, erp. sua recente 
mensagem ao Congress_o Nacional, na aber
tura da 1• Sessão Legislativa Ordinária da 
49~ Legislatura, evidenciou sua intenção. de 
çog,fe_rir_ priOriaãde às seguintes açóes, que 
dizem respeito à Amazônia: 

-continuidade no desenvolvimento do 
ProjetO Calhá Norte, conferindo-lhe a feição 
de programa de governo, com previsão de 
açõesnas áreas de telecomunicações, de defe
sa áerea, defesa naval, defesa terrestre, ensi
no fundamental, energia elétrica, saúde, as
sistência e previdência! transporte rodoviário 
e administração·; -

- implant,ação da primeira fase do Sistema 
de yigilância da Amazônia (SIV AM_); 

-continuidade no desenvolvimento do 
Programa de Auxílio Financeiro aos Muni
cípios da Faixa de fronteira (PAF-MFF) 
e implantação do Programa da Faixa de Fron
teira da Amazónia Ocidental (PROFFAO); 

-participação nos trabalhos preparató
rios da Conferência das Naçõ_es Unidas sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, nos 
estudos relativos à questão indígena e aos 
recursos hídricos e em Outros eventos consi
derados de natureza estratégica. 

Nesse contexto insere-se, tambt5m, o zo
neamcnto ecológico-económico da região, 
previsto desde o lançamento do Programa 
Nossa Natureza em 1988. 

Finalmente, convém aduzir que muitos fa
lam sobre a Amazônia sem nunca a terem 
sequer visitado. É, pois, de fundamental im
portância que essa imensa região de nosso 
território seja cada veZ mais conhecida dos 
brasileiros, particularmente daqueles que de
têm alguma parcela de responsabilidade nos 
destinos do Pais, já que só assim muitos falsos 
conceitos serão desmistificados e os proble
mas_da região, melhor compreendidos, pode
rão ser adequadamente equacionados e resol
vidos, criando as defesas necessárias contra 
a cobiça estrangeira. 

Há sérios desafios a vencer em busca desse 
desiderato, particularmente no que diz res
peito à defesa dos sistemas ecológicos natu
rais e à incorporação de técnicas agrícolas 
adequadas aos trópicos úmidos. 

Isto, entretanto, não pode servir de obstá
culo à ocupação e utilização racional da re
gião; pois manter toda a Amazônia intocada, 
qual um santuário da natureza, parece-nos 
um absurdo que somente pode povoar a ima
ginação de sonhadores, descompromissados 
com o futuro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, procurei 
deixar caracterizado através desta modesta 
expoSição que, no amplo contexto da ocupa
ção ordenada da Amazónia, vivificação de 
suas fronteiras e conseqüente manutenção de 
nossa soberania, os acontecimentos da região 
do Trafra, são, em realidade, um fato menor 
que, daqui para a frente, tende a repetir-se, 

- não necessariamente da mesma forma, em 
outros pontos da fronteira, â medida em que 
for se intensificando a presença humana na 
região. 

Muito obrigado! 

ANEXOS: 

-Mapa com o dispoSitivo da força ter
restre. 

-Mapa da fronteira Brasil/Colômbia -
região do Traíra. 

-Croqui da região do rio Traíra. 
- Mapa de distâncias para o transporte 

fluvial/marítimo. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevic.Jes) 
-Vai ter início a fase das intt':rpelações a 
S. Ex· o Sr. Ministro do Exército. 

De conformidade com a lb.ta Ue inscrição, 
o primeiro senador a interpelar S. Ex' é o 
Senador Humberto Lucena. primeiro inscrito 
e autor do requerimento de que decorreu a 
presença nesta Casa do Exm" Sr. Ministro 
do Exército Carlos Tinoco Ribeiro Gome:-.. 

A Presidência lembra ao nobre Líder Hum
berto Lucena que S. Ex• dispõe Uc cinco mi
nutos para interpelar S. Ex· o Ministro do 
Exército. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores. Sr. Ministro do Exér
cito. General Carlos Tinoco, seja V. EX" bem
vindo a estu Casa, que lhe convocou para 
ouvir os seus esclarecimentos sobre os inci
dentes ocorridos, recentemente, na fronteira 
Brasil-Colômbia, na região do rio Traíf~i. 

V. Ex", na sua exposição, se referiu a im
portância geopolítica da Bacia Aina:zónica. 
de sete milhões e trezentos mil quilómetros 
quadrados. integrada por sere países. V. EX" 
se referiu tambêm a cobiça internadonal que 
paira sobre a região Amazónica, dando ênfa
se ao Projeto dos Grandes Lagos, à ação ex
terna contra a implantação do Projeto Cara
já~. ã. tentativa de solução supranacional, vi
sando à preservação da floresta tropical, sob 
o argumento de defesa do meio ambiente. 

V. Ex• se referiu ainda ao Projeto Calha 
Norte, como ação administrativa integrada, 
sob a execução do Ministério do Exército, 
com o~ objetivos de uma maior presença bra
sileira na área; de ampliação do relaciona
mento bilateral com os países vizinhos; de 
expansão da malha viária; do fortalecimento 
da presença da Polícia Federal e da Receita 
Federal na região e. bem assim, da proteção 
e da assistência ãs populações indígena~. 

V. Ex· se referiu aos destacamentos milita· 
res de fronteira, que têril Utuado permanen
temente na defesa dos interesses nacionais. 
Não me cabe senão congmtular-me com V. 
EX". que prendeu a atenção do Plenário. ao 
proferir as suas palavnss. 

do rio Traíra, por um gi-upo armado que seria 
pertencente à F ARC (Forças Annad<Js Revo
lucionári<l da Colômbia), o que resultou na 
morte de três soldados c no ferimento de 
mais de uma dezena. 

EntretaiitO,V. ·Ex·' omitiu. ao que me pare
ce, o incidente posterior, do diaS de murço 
próximo passado, quando uma patrulha de 
25 homens do Exército brasileiro teria, se~ 
gundo versão da imprensa, emboscado co
lombianos, supostamente componentes do 
mesmo grupo que atacara os brasileiros dia:; 
antes. 

Esse _ataque 'encerrou-se com o saldo de 
~etc colombianos mortos. que foram enter
rados em vala comum, às margens do rio, 

·sob a alegaç<io de que guerrilheiro não é assis
tido pela Convenção de Gcnebm. conforme 
afirmou à revista Veja o Tenente Coronel 
Evandro Vaz. do Comando de Fronteiras do 
Solimões. 

Ademais, não desconhece V. Ex', Sr. Mi
nistrO. que houve também. no _rioticiário a 
respeito desses graves incidentes. uma certa 
divergência quanto a esses conflitos armados. 
As dúvidas residem no fato de que alguns 
observadores insistem em afirmar que. além 
de guerrilheiro:-._,_ alguns garimpeiros estariam 
envolvidos nos incidentes da fronteira. 

Diante dis.<>o. faria u V. Ex·. as seguinte~ 
perguntas: 

1. O Exêrcito matém apena~ dez mil ~ol
dados. e _de_ modo precário. em uma úrc<:~ 
equivalente à metade do território nacional. 
quando o efetivo do Estado de São Paulo 
atinge oitenta mil soldados? 

2. CoiiStifucionalmente. o Exército brasi
leirO deve defender a frontdra. Nes~a mis:-;ão 
específica, os soldados brasileiros têm enfren
tado não apenas guerrilheiros, mas tamhém 
garimpeiros, e, também, apreendido ouro na 
fronteira com a Colômbia? 

ESsãs --açõ.es nãO seriam da alçada com pc
tente da Polícia Federal? 

3. Teria havido algum envolvimento de 
militares brasileiros com o comércio de ouro, 
já que em Tabatinga foram abertos cinco IPM 
sobre- f<Jtos dessa natureza? 

4. E, por último, se os destacumentos de 
frontejra do Exército estão devidamente apa
relhados para atuar. principalmente cm ter
mos de condições de trabalho e de comu
nicação? 

Como sabe V. Ex". sou um homem público 
do Nordeste-. E~tou aco:-;tumado a aplaudir 
as ações do Exército Nacional naquela re· 
gíão, atrav6 dos Grupamentos Militares de 
Engenharia, que nos têm prestado valiosos 
serviços. no que !aoge não apenas à com;tru
ção c à conservação de estradas. mas tam-
b~m. durante os anos de estiagem. à assis- O SR. PRESIDENTI!: (Mauro Benevides) 
tência aos flagelados ao cumprir tarefas de~ -A Presidência esclarece ao nobre Ministro 
terminadas pelo Governo Federal. que S. Ex' dispõe de Igual tempo destinado 

Mas v. I:.x" se referiu. afinal. ao problema ao interpelante, Senador Humberto Lucena, 
crucial. que nos preocupou e que nos fez con· ou seja, de cínco minutos. 
vocar V. Ex· a este plenário. relacionado jus- O SR. MINISTRO {General Carlos Tíno-
tamente com o~ lamentáveis incidentes na co)- Ilustre Senador, a sua pergunta daria 
fronte-ira Brasti-Colômbia, na reiiàO~do ric margem a umalonga explanação sobre todos 
Traíra. essesaspectos. Mas o fato de eu dispor de 

V. Ex•, na sua exposição, mencionou apc- apenas CinCo minutoS leva-me a, resumida-
nas o incidente, salvo engano, do dia 2ó de mente, procurar responder às suas indaga-

~~~:ffi~~-~5~~~rif~~~;l~~t3;~?~~-~~-~~~~-~-~~.-~1'i~h~td·~~- a morte 
composta de f7 pe:>soas--; fot tralçoeírãffiénte dti gueriilhefr'PS ColQmbíanos . .Éu digo guerri-
atacada em seu acampamento. às margens lheíi--ôs, p-orque cies·ae o início tivemos a certe-

__ za de que se tratava de guerrilheiros. Não 
só porque eles assim se declararam, mas prin~ 
cipalmente pelo tipo de ação que empreen
deram. 

Há poucos dias, tivemos notícias, através 
do Exército colombiano, em Letícia, de que 
eles, os colombianos, já não tinham mais dú
vidas de que se tratava realmente de guerri
lheiros. E iSso está hoje confirmado. Eudis
ponho, aqui, de uma notícia transmitida em 
fax, hoje, pela manhã, de uma entrevista da
da pelo General l.uís Eduardo Rocca, co
mandante das Forças Armadas colombianas, 
ao jornal El Tiempo, de Bogorá, datado de 
hoje. Nessa entrevista, o General Rocca diz 
que: 

"0 atã.que contra uma base militar da 
vizinha nação, no passado 26 de feve
reiro, que custou a vida de três soldados 
e dois garimpeiros, foi executado por 
uma força de quarenta homens das 
FARCS, deslocadas de Guaiare, com a 
cumplicidade de mineiros colombianos 
que deram informações sobre os movi
mentos e localização das forças brasilei
ras." 

Isso caracteriza para nós, do que nunca 
duvidamos desde o início, tratar-se realmente 
de guerrilheiros. 

A ação da qual decorreu a morte de sete 
deles ocorreu em um entrechoque ao qual 
eu me referi, entre-choque esse em. que foram 
abatidos esses sete guerrilheiros, claramente 
participantes da ação, porque com eles foi 
encontrado um Parafal - um fuzil - que 
havia sido retirado e levado na ocasião do 
ataque, e foram encontrados enterrados di
versos pertences que haviam sido tambt!m 
retirados por ocasião da ação do dia 26: uni
formes, redes de camuflagem e outros perten
ces dos soldados. 

Com relação à apreensão de ouro, eu diria, 
fazendo um retrospecto para que seja o as~ 
sunto melhor entendido que, em realidade, 
nós não fizemos apreensão de ouro. O que 
víilha ocorrendo, desde o ano passado, é que 
os garimpeiros que entravam em território 
nacional, por orientação do Ministério das 
Relações Exteriores, eram simplesmente en
tregues às autoridades colombianas sem se
quer serem revistados. 

A partir do momento em que os colom
bianos passaram a nos acusar de estarmos 
ficando com o ouro (isso se explica porque 
estes garimpeiros vinham ao território brasi
leiro tirar ouro para entregá-lo a elenientos 
da guerrilha) estes garimpeiros começaram 
a reter esse ouro, deixando de entregá-lo; 
para justificar, diziam que havíamos ficado 
com o ouro, o que era uma inverdade. Em 
vista· disso, o comandante do batalhão deter
mínou que o ouro apreendido - esse ouro 
em pó normalmente é transportado em vidri
nhos de anestésicos para extração dentária 
- fosse jogado no rio, para que ficássemos 
livres da acusação de estar ficando com o 
ouro (Q- que não acontecia). Procedimento 
ii're-gí:llar', fóí iniediatamente determinado ao 
comandante que deixasse de fazer dessa for
ma. 
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Temos plena consciência de que não é en
cargo nosso apreender ouro. Apreender ouro 
ê encargo da Polícia Federal. Podemos até 
fazer esse trabalho emcoopcraç-clo com a Po" 
lícia Federal. Ocorre que a Policia Federal 
não tem estrutura na região para fazer esse 
serviço. Já entramos em cantata com as auto
ridades competentes para que se possa orga
nizar esse tipo de trabalho daqui para a fren
te. 

Então, na realidade, não se fez apreensão 
do ouro. 

Com relação a inquéritos realizados cm Ta
batinga - permita-me V. Ex• enfatizar -
para o Exército brasileiro é uma questão de 
honra averiguar, em toda a sua profundidade, 
qualquer denúncia que exista. Qualquer de
núncia concreta que recebamos é imediata· 
mente·objeto de investigação. Todos os casos 
são investigados. 

Quanto aos efetivos de que dispomos na 
Amazónia, em comparação com os de outros 
estados, diria a V. Ex: que os efetivos que 
lá se encontram destinám-se à vigiliincia de 
fronteiras. O nosso Exército, podemos dizer. 
é organizado, basicamente, em três Escalões.: 
um Escalão de Vigilância e Fronteira, que 
é essa tropa que _vigia a fronteira c que tem 
efetivo adequado às condições da áre-a fron
teiriça; uma Tropa de Ocupação, que carac
teriza a presença do Exército brasileiro no 
território nacional; e, uma tropa à qual cha
mamos de Força de lntervenção, que são as 
Brigadas chamadas Estratégicas e que reú
nem condições de intervir em qualquer ponto 
do território nacional, tão logo isso se faça 
ne1:e.ssário. 

Portanto, os efctivos de Fronteira não po
dem ser comparados com os- cfetivos existen· 
tes em outras áreas do território nacional. 
O que precisamos verificar é se esses_ e!etivos 
dispõem das condições necessárias, se estão 
aparelhados, como diz V. Ex". para cumprir 
a sua missão. Esses efctivos espalhados na 
fronteira carecem, fundamentalmente, de 
meios de comunicação mais modernos e, 
principalmente, de meios _ _aéreos que permi
tam a ação imediata da força, quand-o se fizt:r 
necessário. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidéncía íiidaga ao nobre Senador 
Humberto Lucena, se S. Ei• deseja utilizar 
o tempo destinado à tréplica. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
serei breve. 

Sr. Ministro, só nos cabe dar absoluto cré· 
dito às palavras de V. Ex•-, quanto 'ã ação 
guerrilheira desenvolvida por colombianos 
contra o destacamento militar brasileiro, na 
fronteira com a Colômbia, na região do rio 
Traíra. 

Tenho apenas uma dúvida sobre se alguns 
garimpeiros foram ou não envolvidos na açáo 
militar, ocorrida no dia 5 de março último, 
quando teriam sido eliminados cerca de sete 
colombianos. 

Houve um depoimento de dois fotógrafos 
da imprensa brasileira, Nino Pedrosa e Paulo 

Jales, segundo o qual, de acordo com o filme 
que eles teriam em mãos, se apontaria para 
algumas contradições, de vez. que quatro ga
rimpeíros teriam sido, na veidade, presos an
tes da morte dos outros sete colombianos eli
minados pelas tropas brasileiras, e não de
pois. 

E, com relação ao último ataque, a Polfcia 
Nacional colombiana tt::ria informado à im
prensa que no dia 12 de março próximo passa
do, os nomes de cínco garimpeiros desapa· 
recido.s naquele perlodo os quais, se supóe, 
estariam entre os sete colombianos mortos. 

Portanto, entre aqueles que foram aponta
dos como guerrilheiros-, e que eu acredito 
que sejam, porqoe creio na palavra de V. 
Ex• - também se situariam alguns garim
peiros. 

Er.a apenas esta questão que me restaria 
colocar para V. Ex·· 

E. afinal, solicitaria a V. Ex·, que, na devi
da oportunidade, nos enviasse, através da 
Presidência do Senado Federal, o inteiro teor 
d_o _Projeto Calha Norte para que nós possa
mos ter inteiro conhecimento desse plano que 
nos parece de fundamental importância para 
a região amazónica. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência oferece a _palavra ao nobre 
Ministro Carlos Tinoco, se S. EX'-deSejar uti
lizar o tempo destinado à tréplica. 

OS~. 1\Ul\'ISTRO_ (Generãl Carlos Tino
co)- Ilustre Senador, a continuação da per
gunta de V. Ex· me permite esclarecer, com
pletamente, os fatos. 

Em realidade, os sete mortos são, efetiva
mente, guerrilheiros. Houve a prisão de qua
tro colombianos que naVegavam num barco, 
pelo rio Trafra posteriormente a essa morte 
e dos sete guerrilheiros, e que tiveram seu 
barco apreendido porque no barco havia uma 
boin-a -pertencente ao Exército brasileiro e 
um livro de português. O fato de existirem 
esses pe'rtences rio barco nos levaram a sus
peitar desses indivíduos. Eles foram interro
gados, não responderam às perguntas de for
ma a deixar ó assunto eSdarecido. Um deles 
alegou que havia recebido aquilo de presente. 
de um outro soldado, em outra ocasião. Mas 
o fato é que esses quatro colombianos foram, 
posteriormente, entregues às autoridades co
lombianas, em Vila Bittencourt, e esse depoi
mento do General Rocca se refere a eles tam
bém. 

Permito-me ler, aqui, o que ele diz, porque 
fomos também acusados de haver maltratado 
esses homens. 

. DiZ aciúi-Ó Gen~ral Rocca:·_ 

"Os detidos não deram explicações sa
tisfatórias e foram entregues ao Exér
cito, em Letícia, capital da Comissaria 
do Amazonas, ãs autoridades colombia
nas, em presença do procurador regio
nal. Examinaram-nos e encontraram ai· 
gumas escoriações nos puls0s, produzi
dos por algema~." 

EsTá aqui a declaração clara do General 
Rocca, que caracteriza, -sem sómbra de dúvi-

da, que foi mais uma invenção dizer que esses 
homens haviam sido torturados. 

Eram esses os esclarecimentos que eu que
ria prestar. 

O Sr. Humberto Lucena- Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (J'vlauro Benevide~) 
- Concedo a palavra ao ora1.h1r imediata
mente in~crito. l(Ue ê o nobre Senador Almir 
Gabriel. 

A Pre:.idência_csclarece,mai:. uma vez, que 
o· nobre Senadnr Almir Gabriel e o:. demais 
inscritos disporão de 5 minuto~ para inter
pelar o Sr. tvtini:.tro do Exército. 

O SR. ALM!R GAilRlEL (PSDB- PA) 
-Sr. Pn::siUcnte, Srs. Scnadorc:., Exm· Sr. 
Ministro, General Carlos Tinoctl. no:.~a posi
ção é Uc clarear, para a sociedade brasileira 
e- para o Senado, todo o em,olvimcnto dtl 
Exército. nesta operação do rio Trafra, a fim 
de que mio paire dúvidas :.nbn.: a po:.içáo 
assumidu peln Exército. t::.pecialmcntl:! com_ 
rclaç~10 it (.]Llt:Stüo ~er Ou n:it) :.e r. ter ou não 
ter garimpeiro$ e guerrilheiros na árcu do 
Traíra. 

A primeira pergunta que quero fazer a V. 
Ex', é a :.cguintc: 

I) Em nlaio de ! ~~ó. o Comando de 
Fmnteirm. do Solimões enviou um pelotüo 
para a região do Traíra, com a incumbência 
de desalojar gurimpeiros que ocupavam uma 
área requisitada pela mineradom Paranapa
ncma. O fato :.uccdcu a uma opcruç~in ... cmc
lhantl.:! - e fraca~:.ada - de uma empresa 
de :.cgurança particuh1r, contratada pela mi
neradora. Gostaríamos dt:: suber qual o_mo
tivo que kvou o Exército a fazer c:.ta opera
ção, em área de uma empresa privada. Go:.ta
ríamo:, também de :.cr informados ~obre a 
razão do Exército e~tar novamente na área. 
ainda pertencente ~~ Mineradora. que. até 
1989_estuva guardada pela polícia do E:.tado 
do Amazonas, sem que tenhamos maiores 
explicações para que a pollcia lá e~tivessc. 

A segunda pergunta e a seguinte: 
O Coronel Evandro Augu:.to Pamplona 

Vaz., que comanda a~ fmça~ militares na fron
teira contígua ao rio Solimões, negou-se em 
várias oportunidades a fornecer a klentiJadc 
e o paradeiro das pessoas mortas em ação 
de combate empreendida pelo Ex.!rcito bra:.i
leiro. O Coronel alegOU que estava protegido 
pela Convenção de Genebra. que nào dá co
bertura a guerrilheiros. Diante da suspeita 
levantada pela:. autoridade:, colombianas de 
que o Exército br~síleiro teria mata_do garim
peiros inocentes. V_. Ex" não considera ade
quado liberar a identidade dos mortos e exu
mar os corpos. se necessário, com vistas a 
dirimir qualquer dúvida? 

V. Ex·' p deu ao Senador Humberto Luce
na uma resposta sobre a que:.tão Jos fotogra
mas feito::. durante a série de fatus que aconte
ceram na área, todavia eu gostaria de insistir 
nisso. 

O filme Fuji, de 36 poses. número de série 
130, foi entregue_ pelo Exército aos fotógrafos 
Mino Pt!droza, de Õ G-lobo, e Paulo Jare~. 
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Lia revbta Veja, para ser revelado. 0:- fotú· 
grafos viram os fotogramas 7-A e X-A. retr<l· 
tanJo a prb.üo th: um grupn {k garimpeiros. 
entre eles um senhor de bigode~ e meia calva, 
e. na ponta do filme. os fotograma~ 27~1\. 
2g-A e 29-A, contt:ndo imagens de três do>. 
sete morw~. Ne!.tu ,.eqüênda temns o seguin· 
te problema: a vers:ln oficial diz que o Ex~r
cito matou !.ete colombiano!> na terça-feim, 
5 de março. e prendeu quatro garimpeiros 
da mesma nacionalidade. na tarde ila quart<l· 
feira. 6 de_ março. Se o filme retrata~sc.: cstu~ 
duas opcmçõcs-. seria ímpos~ível a foto thl~ 
mortos surgir apôs a foto da prisão dos garim
peiros. Se bto o-:orreu e se. como os fotl)gr<t· 
fo~ constataram, entre os garimpeiros presos 
na quarta-feira nüo havia nenhum ~cmicalvo 
e de bigodes, fica evidente que o Ext!rcito 
fez uma outra ação de Lktenção de pessoas. 
que, por algum motivo, não quer que chegue 
ao conhecimento do püblko. Como o senhur 
veio aqui para esclarecer a aç-ão das Forças 
Armlldas naquela fronteira. espero que seus 
comandado:. o tenham esclarecido e que o 
senhor possa nos revelar se realmente houve 
outra ação até aqui mio revelada. 

A pergunta seguinte t!~ 

Os quatro garimpeiros detidos pelos sold<!· 
do~ bru:.ilciro!., dl)is dek~ com apcn:1s 16 
anos. denunciaram terem sid1) torturados, e~
pancados c pressionado~ psiculDgicamcntc. 
durante :24 hl)ras em que estiveram presos 
no acampanhamcnto de no:-.so Exército. Aos 
re-p-órteres que estiveram cm LctíCÍ<I- capi· 
tal du departamento .:olombiano do Amazo
nas - eles mQ~traram os vergões. em carne 
viva. deixados em suas peles pela corda com 
que ficaram amarrado~ por mais de 15 hora~. 

Permita-me clarear atwvé~ da~ fotos dare
vista Manchete, que mostram essas pessoas 
amarradas com corda. cm posição de bastan· 
te desconforto. pelo 4ue a4uestão da coloca· 
ção das algemas nos pareceu, pelo meno~. 
levada a V. Ex' de forma provavelmente in
completa. 

Esses garimpeiros negaram a versão de que 
estivessem transportando cm seu barco uma 
boina e uma agenda de endereÇoS perten
centes a soldado!. brasileiros. Por outro lado. 
o repórter da revista Manchete, Edilson Mar
tins. que presenciou o momento cm que o 
sargento achou os objeto!-. dentro da emb:u
cação, esclareceu que a revista do barco fui 
feita apenas 14 horas após a sua atracaç:io. 
Para o fotógrafo da Manche-te, Ricardo Bc
liel, os militares que estavam no Tralra mos
traram uma gramática de Hngua portuguesa 
com o nome Cruz-, gravado no dorso do livro. 
Não lhe parece estranha a demora para a 
revista do barco e a contradição sobre o mate
rial nele exi~tente? 

Eram essas, Sr. Ministro, us questõe!. 4ue 
eu gostaria de fazer. fazendo bem dar a a 
posição nossa de que, através da palavra de 
V. Ex•. o Exército brasileiro dê à Nação a 
inteira transparência de todos os __ seus a tos, 
como tenho certeza, é a posição de V. Ex" 
e do comando atual do Exército brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneviJc~) 
- Con.:edo ~~ palavru uo Minbtrü Carl~)s T!· 
noco. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co)- Ilustre Senador, as suas perguntas me 
permitem, como solicita, clarear mais a ques
tão. Vejamos uma a uma. 

V. Ex·· sabe que nessas áreas fronteiriças, 
basicamente, o Governo Federal só existe 
através dos nessas pelotões de fronteira e 
da nossa tropa que a vigia. Se fomos chama
dos em 1986 para resolver algum problema 
na área da Paranapanema. isso ocorreu por 
solicitação daquela empresa, como também 
em oUtras oportunidades. 

V. Ex' deve lembrar-se que durante a mi
nha exposição eu disse que o período da lavra 
da Paranapanema não foi muito tranqüilo, 
ocorreram permanentemente entreveres com 
garimpeiros brasileiros e colombianos, e o 
pequeno contingente da Polícia Militar do 
Amazonas, que lá existia, nem sempre tinha 
todas as condições para solucionar proble· 
mas. Em_ várias ocasiões fomos solicitados, 
inclusive pelo Governo do Estado, a prestar 
uma colaboração de modo que a situação se 
acalmasse. F~emos isso normalmente nessas 
áreas fronteiriç:::~s, onde, como disse, os Go
vernos Estaduais e o Federal não conseguem 
chegar com a sua presença, apenas nós esta
Iilós lá. 

Evídentemei1te, temos que nos envolver 
com esses problemas, não que o queiramos, 
mas porque somos os únicoS presentes. 

O Exército está na área, mais especifica
mente nessa área do Traíra, com urna pre· 
sença- rifãi5--rorre-,-a partir de março do ano 
passado, quando a empresa Paranapanema 
abandonou a lavra, c daí saiu o pequeno con
tingente da Polícia Militar. E como os garim
peiros já haviam se habituado a entrar na 
região, nacionais e colombianas, passamos 
a ter que nos preoCUpar com isso, de modo 
a impedir que o ouro extraído por esses ga
rimpeiros fosse levado para território estran
geiro. 

Com relação ao problema da identificação 
e exumação de mortos a que V. Ex• se referiu: 
este é. um problema que, certamente, ficará 
a cargo do governo colombiano, ele ê que 
será o juiz disso. 

Quanto àseqüência dos fotogramas, eu lhe 
diria, para esclarecer, o seguinte: a operação 
contra esses guerrilheiros, da qual resultou 
a.morte de sete guerrilheiros, foi antecipada 
pelo aprisionamento de três deles, que foram 
levados ao acampamento e prestaram decla
rações, informando onde estava o grupo 
maior de guerrilheiros. Nessa ocasíão, ao 
conduzirem nossa patrulha a es.sa área, numa 
tentativa-de fuga, acabaram todos sendo mor
tos. Isto explica por que apareciam antes fo
tografias de outros indivíduos. 

Com relação aos quatro presos posterior
mente, já me referi à declaração do General 
Rocca, que aparece numa entrevista hoje da
da. Se V. -Ex• atentar bem para as fotografias 
que a Manchete publica, verifica que, em rea
lidade, os indivíduos presos não têm nenhu-

ma marca no corpo, nem no rosto, uma marca 
sequer de um simples sinal de unha. As foto
grafias são muito claras. O fato de eles esta
rem amarrados, e_stare.m em posição não mui
to adequada, como_djz V._Ex•, evidentemente 
decorre da situação que se vivia no momento. 
Será perfeitamente compreensível entender 
que após uma ação de guerrilha, que resulta 
na morte de três soldados e no ferimento 
de outros nove, qualquer indivíduo que apa· 
recesse, nessas circunstâncias, transitando 
pelo local, evidentemente teria de ser consi
derado suspeito. 

Então, a declaração do General Rocca con
firma que em realidade não ocorreu nenhuma 
tortura com esses presos. O que pode ter 
ocorrido, talvez, é que as ações possam ser 
consideradas um excesso, digamos assim, 
com relação a medidas tomadas na ocasião 
da prisão, mas no meu modo de ver perfeita
mente justificáveis em função das circuru.tân
cias que envolviam o problema. 

É muito difícil, afastado do local do proble
ma e não vivendo a tensão e as emoções en
volvidas, avaliarmos exatamente o que ocor
reu, mas certamente as circunstâncias dessa 
prisão, por ter ocorrido imediatamente após 
a ação guerrilheira, que foi de uma violência 
completa, uma violência total, influenciaram 
b:::~s.tante nos acontecimentos. 

Com relação à revista do barco, o conheci· 
mento qüe tenho- e acredito que este seja 
a realidade -é que esse barco foi revistado 
na ocasião do aprisionamento e não havia 
nenhuma justificativa, nenhuma explicação 
plausível, para que essa revista só fosse ocor
rer depois de 14 horas. O natural seria uma 
revista imediata. De modo que sou propenso 
a acreditar que essa informação do repórter, 
de que a revista teria ocorrido após 14 horas, 
é uma informação equivocada. 

Eram esses os dados que eu poderia aduzir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência pergunta ao nobre Senador 
Almir Gabriel se S. Ex· deseja utilizar o tem
po destinado à réplica? 

O SR. ALMIR GABRIEL - Será rapida
mente, Sr. Presidente. 

Sr. Ministro, um aspecto que me parece 
particularmente dramático é que, na medida 
em que o nosso sistema económico tem expul
sado a miséria do Centro-Sul e de todas as 
outras áreas do Brasil, ela tem transbordado 
na Amazõnia, e tem transbordado, muitas 
vezes, fazendo com que pessoas se debrucem 
em garimpos que começam no sul do Pará, 
seguem e terminam, atualmente,_ na área de 
Roraima, na assim chamada "Cabeça de Ca
chorro". 

Esta área do rio Traíra foi, primeiro, atin· 
gida por garimpeiros. Só depois é que a Para~ 
napanema tomou conhecimento e a requereu 
para lavra. Não seria melhor que os garim~ 
peircls tiveSSem permanecido na área com vis~ 
tas a apanhar aquele outro de aluvião e terem 
uma forma compensatória para aquela miséw 
ria que os expulSa de todas as outras áreas 
e. assim, ao invés das Forças Armadas, quer 
estaduais, quer federais, resguardarem o di-
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reito de lavra, como esse concedido à Parana
panema, fosse resguardado aos garimpeiros? 

Uma segunda que~tão, que quero colocar 
para V. Ex'. cl!rtament(.! o faço pelo enorme 
apreço que temos cm relação <!O Exército 
Brasileiro e à figura de V. Ex• 

Sahe bem V. Ex·· que a regiãO do Tap;ljós 
tem hoje uma quantidade extraordinriria de 
garimpos. Algumas pessoas falam cm 200 -mil 
pessoas, outras falam em 500 mil, ou.tras cm 
600 mil. A região do sul do Pará tamhém 
tem uma quantidade bastante grande de pes
soas ligada~ à área do garimpo. É também 
muito falado em meu estado a relação garim
po/droga e há, de parte do Tribunal de Contas 
da União, um relatório que foi remetido para 
o Senado no qual se admite que 70q do ouro 
do Brasil é desviado, cs.tá fazendo a riqu_eza 
de pessoas na Europa c cm vários outros luga
res. É conhecido entre nós o fato mesmo de 
que São Paulo c o Uruguai apareçam com 
uma quantidade de ouro produzido a cada 
ano bem superior ao produzido no próprio 
Estado do Pará, que hoje é garimpado cm 
todas as áreas. 

A pergunta, portamo - e um apelo que 
nós fazemos-, é no sentido de saber se existe 
alguma coisa dentro das Forças Armadas em 
relação, também, com a Polícia Federal, e 
em articulações com os estados, buscando 
conter todo esse problema da maior gravi
dade _que envolve com frcqüência crimes he
diondos na Amazônia e particularmente no 
Estado do Pará. 

Eram essas as perguntas que eu gostaria 
de fazer a V. Ex· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVíde$) 
-Concedo a palavra ao Sr. Ministro Carlos 
Tinoco. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) -Ilustre Senador Almir Gabriel, a sua 
complementação da pergunta é muito inte
ressante, porque, realmente, aí está o ··x" 
do problema. 

V. Ex' se lembra de que. em minha exposi
ção, adiantei que é de extrema importância 
o tratamento global do problema; até mesmo 
ousei afirmar que o Projeto Calha Norte de
veria se estender a toda a Amazônia, exata
mente porque é um problema que tem que 
ser analisado de forma global. 

Se nos reportarmos, c..<>pecificamente, à re- _ 
gião do Traíra, podemos nos perguntar: o 
que está acontecendo lá hoje? 

O que está acontecendo é que a região 
está se humanizando. Há um pequeno núcleo 
habitacional colombiano próximo à região, 
e se nós não tivermos lá um pequeno núcleo 
habitacional que se contraponha a esse nú- -
cleo no país estrangeiro, o nosso pessoal co~ 
meça a ser atraído para essa outra área. É 
em decorrência disso que os índios tucanos 
estavam a adquirir mantimentos vindos de 
Pueblo Nuevo. Então, é necessário um Plane· 
jamento -e esse problema já foi levado ao 
Governo, mais e..<>pecificamente à Secretaria 
de Assuntos EstratégicoS - no sentido de 
que haja uma definição de soluções, porque 
o problema extrapola as Forças Armadas. É 

necessária uma definição do Governo sobre 
o que prctendc fazer com relação ao garimpo 
da serra do Traíra. Se vai permitir que ali 
funcione um garimpo organizado, é neces
sário que exista um<l infra-cstrutura que per
mita ao garimpeiro ~ender o ouro através 
da Caixa Econõmica Federal ou de uma outra 
instituição financeira. É preciso que aí haja 
um elemento da PoHcia FederaL em suma, 
que se instale, nessa região, um pequeno nú
cleo populacional que dê condiçôes a uma 
exploração organizada c a css<l população vi
ver ness_a área, à semelhança do que existe 
na Colõmbia com relação à localidade de 
Pucblo Nuevo, onde moram os garimpeiros 
que trabãlhUm na ârea do garimpo. 

Os nosso:~ ·pelotl)es de fronteira, com9 eu 
disse na minha e_xpo);ição. dispõem, em sua 
estrutura, de um pavilhão de terceiros, que 
t! <~ptn a receher tl)dOf.. esses elementos per
tencéntes a outros ministérios ou a outros 

_ lírgãus gU\'Cr_name_ntai~, ne_cessários a_ que o 
Governo Federal e O§ Governos estaduais se 
façam presentes nesSas áreas".- Mas para insta
larmos um pelotão com essa.<> caracterfsticas, 
temos que. no mínimo, ter uma pista de pou
so. Já fizemos contato com a Coroara, que 
é a Comissão de Aeroportos da Amazônia, 
um órgão pertencente à Força Aérea, que 
já fez um levantamento dos custos para ali 
se instalar l!-ma pista de pouso. Então. já fo
ram levantados vários dados, de_ forma que 
possa hav~r uma decisão. O que se pretende 
fazer? Instalar aí uma pequena povoação, 
que, com o tempo, vá-crescendo e_ permita 
ao garimpo funcionar normálmente, ou va
mos impedir a ação de garimp-eiros? E, nesse 
caso, teríamos simplesmente que continuar 
cumprindo a nossa missão de vigiar a fron
teir~ e iil).piidir que nacionais de outros países 
entrem em território nacionaL 

Não somos os juízes. Somos aquela institui
ção que se enctHltra na área - a única, no 
momento - e que age conforme as circuns" 
tâilcias, nem sempre totalmente de acordo 
com o que toda a legislação permite, mas, 
sim, em fUnção das ciicunstânéras·. O nosso 
interesse é de_que o Governo se faça presente 
através de outros organismos. e que cada um 
cump-ra a ~ua missão, prevista pela Consti
tuição, para que fiquemos com o encargo de 
cumprir-apenas-a noSsa missão, que é assegu
r.ar a soberania nacional nessa. área. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar~ 
co MacieL 

o· sR. MA:RCO-MACIEL (PFL- PE.) 
-Sr. Presidente, Sr. Ministro do Exército, 
General Carlos Tinoco, Srs. Senadores, antes 
de formulai- a minha indagação, eu gostaria 
de aproveitar a ocasião para fazer duas consi
derações que me parecem pertinentes ao ins
tante em que estamos vivendo. 

Em primeirq lugar, g_uero destacar o fato 
da pre-sença·do_Sr. Ministro do Exército entre 
nós, neste instante~ Sempre tive presente que 
ao Congres~o ~be Uma tríplice função: legis
lar, fiscalizar e funcionar como grande foro 

de debates dos problemas do País. E não 
foi por outra razão que, cena feita, Woodrow 
Wilson, no seu livro O Governo Congres.sual, 
ele que era professor de História em Prince· 
ton e que depois se converteu em Presidente 
da Repúhlicª dos E:.tados Uni_dos, chamou 
a atenção para a grande significação da insti
tu_ição congressual, da instituição parlamen
tar na nação norte-americana. Eu poderia di" 
zer que hoje, de alguma forma, estamos vi
vendo um desse.s imaantes, ou seja, o instante 
em que a instituição parlamentar se afirma, 
o instante também em que cumprimos- não 
apenas a função de legislar, mas aquela fun
ção de discutir, de forma respons:ível e sere
na, os grandes problema<> do País. 

De mais a mãis, Sr. Presidente, eu gostaria 
também de, por oportuno, destacar que aqui 
se ·cumpre também um preceito constitucio
nal, qual seja aquele que reza que os poderes 
são independentes mas deVem ser harmôni
co·s. 

Está aqui presente o Sr. Ministro do Exér
cito trazendo, com a sua exposição, esclareci
mentos extremamente oportunos e adequa" 
dos, não apenas com relação ao emprego das 
Forças Armadas, mas também e sobretudo 
ao papel que as Forças Armadas exercem 
entre nós no sentido do desenvolvimento das 
regiões menos desenvolvidas, ou seja, das re
giões mais deprimidas, que são aquelas re
giões que eStão, infelizmente, mais distantes 
dos centros de decisão nacional. e aí se insere..: 
ve. em lugar destacado, a região Amazónica, 
que é, como todos nós sabemos, uma região 
que o_cupa larga porção do território brasi
leiro e a partir da qua_l o País tem uma enorme 
faixa de fronteira. E,_ portanto, uma região 
importante, quer sob o ponto de vista militar, 
quer sob o ponto de vista econõmico e social. 

Esta é a primeira consideração que cu gos
taria de fazer. 

Segundo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostaria de observar que da exposição do 
Ministro Carlos Tinoco tambêm chegamos fa
cilmente à conclusão do papel extremamente 
importante que ocupa o Exército Brasileiro, 
na sua tarefa precípua de manter de forma 
adequada, sob fiscalização, as nossas frontei
ras, mas tambt!m o papel que o Exército cum
pre e desenvolve nas regiões mais longíquas. 
ajudando a plena ocupação do nosso Terri
tório. E a Amazônia é sobretudo ainda uma 
região não devidamente ocupada, e por isso 
mesmo o Exército se converte, como pode
mos claramente constatar da exposição do 
Sr. Ministro, praticamente na única presença 
do estado, na única presença do poder polí· 
tico organizado na região Amazónica. Isso 
mostra, portanto, a significação que o Exér
cito tem para nós no.seu papel de promover 
o desenvolvimento económico e social e um 
melhor esclarecimento da região Amazónica. 

Por fim-, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
a indagação ao Sr. Ministro do Exúcito, e 
ela será extremamente breve. Gostaria de in
dagar como S. Ex• vê o episódio Traíra para 
o Exército~ para o País, ou seja, como S. 
Ex· o Sr. Ministro encara o que se passou 
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numa visão do Exêrcito c numa visão da nossa 
Pâtria. -

Era somente isso. 

O SR. PRESIDE!I\TE (Mauro Benevides) 
-Com a palavra o Ministro General Carlos 
Tinoco. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co)- Ilustre Senador Marco Macicl, inicial
mente devo agradecer a V. Ex• as referências 
elogiosas feitas ao nosso Exército. 

Sabe V. Ex" muito bem que realmente o 
Exército constitui-se na única instituição pre
sente nessas longíquns áreas de nossa fron
teira. 

Para mim, reafirmo mais uma vez, foi uma 
honm vir a este Plenário prestar es.clareci
mentos, porque também acho, como disse 
V. Ex.~, extremamente importante a função 
parlamentar. E considero-me na obrigação 
de, todas as vezes em que for convocado, 
aqui vir para prestar todos os esclarecimentos 
necessários. 

Com relação especifiCãincnte à pergunta 
de V. Ex·, gostaria de dizer que para nó~. 
integrantes do Exército, o ePisódio ocorrido 
na região do Traíra significa fundamental
mente que essa fronteira começa a se vivi
ficar. 

Ao longo dos anos, o Exército vem partici
pando dessa vivificação das nossas fronteiraS, 
desde o Rio Grande do Sul, que hoje é uma 
fronteira totalmente consolidada. mas que le
ve inúmeros probkmas; a fronteira oeste e 
seus problemas com os países vizinhos, c, 
hoje, esses problemas estão chegando às 
fronteiras norte e noroeste. Este é o signifi
cado primeiro: a região está se humanizando. 
E â senl"elhança do que ocorreu desde __ o Sul, 
quando se criaram lugarejos, vilas que hoje 
são cidades. vamos verificar que a cada cida
de, cada vila, cada população em território 
estrangeiro corresponde uma em território 
nacional: Jaguarão-Rio Branco, Livramen
to-Rivera, Quaraí-Artigas, Barra do Qua
raí-Bela Unión, Uruguaiana-Libres, lta
qui-Aivear, Ponta Porã-Pe.dro Juan Caba
l\ero, Corumbá-Puerto Suarez, Guajará
Mirim-Guajará-Mirim, na Bolívia. Em su
ma, sempre há necessidade, quando essa hu
manização começa a se processar, de que_ te
nhamos em território nacional algum núcleo 
populacional que não seja específica e unica
mente o Exército, e que caracterize a pre
sença brasileira naquele local, a presença de 
uma população civil. Considero que é uma 
medida que se impõe pensarmos cm ter nessa 
região do Traíra algum núcleo populacional 
que se contraponha à localidade existente na 
Colômbia, de Pueblo Nueyo, porque só assim 
nós iremos dar apoio não só -aos- possíveis 
garimpeiros que para Já se desloquem, mas, 
evidentemente, partindo da premissa de que 
o Governo opte por essa solução, também 
aos índios. 

VerifiCari:iOs que os fndios tucanos da re
gião Pari-Cachoeira III vivem na dependên
cia de Pueblo Nuevo, verificamos que barcos 
sobem para fornecer gêneros, fornecer arti
gos de que os índios necessitam e, paralela-

mente. exploram os índios, ficando com o 
nosso ouro. Então+ é ab~olutamente impres
cindível que ocorra Cl criação de um núcleo 
populacional. E aí vem o aspecto relacionado 
com a Nação. Para o País é importante ter 
esta sensibilidade~ Existe na fronteira uma 
peqüeha localidade que exerce atração sobre 
os brasileiros que eventualmente aí se encon
trem. Se quiseiinos aSseguiar a nossa nacio
nalidade, a- nossa soberania, devemos ter aí 
também um pequeno núcleo. Porque, meus 
Srs. em realidade, a manutenção da no~a 
soberani<l, Cl nossa S(;!gurança não depende 
exclusivamente das Forças Armada .. , ela deM 
pende de cada um de nós, ela depende do 
que o Governo como um todo possa fazer 
para, realmente, se_ fazer presente nessas 
áreas que estão se humanizando. 

V. Ex• se recorda, ilustre Senador, que em 
minha palestra. ao terminá-la, eu disse que 
daqui para frente outros problemas, não ne
cessariamente .idênticos a esse que ocorreu 
no Traíra, certamente ocorrerão, em função 
desta humanização que começou e vai prosse
guir. Então, para o Exército, a conclusão que 
nós tiramos é a seguinte:_ esta humanização 
está começando e é necessário que não só 
o Exército aí esteja, maS que o Governo Fe
deral cheque com outros organismos e que 
possam, cada um em sua seara de atuação, 
cumprir a sua missão constitucional. Para o 
Governo deve haver a preocupação com o 
a<>pecto, _de o nacional brasileiro estar sendo 
atraído pelos países vizinhos, pela inexistênM 
cia de uma infra-estrutura nacional e fixá-lo 
naquela região. Eram essas as explicações c 
a resposta que poderia lhe apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A presidência indaga do nobre Senador 
Marco Maciel, se ainda deseja utilizar o seu 
tempo destinado réplica. -

~O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.) 
-Sr. Presidente_, por um breve instante eu 
estou satisfeito cóm as afirril<lçÕes feitas pelo 
Sr. Ministro do-Exército. 

Mas, Sr. Presidente,já que S. Ex• se repor
tou ao ProJeiOCãlha Norte e defendeu, indu· 
sive, a necessidade de sua ampliação para 
toda a Amazõnia, eu gostaria de indagar a 
S. EX"' se seria possível, em complementação, 
aliás, ao que já propôs o Líder do PMDB, 
Senador Hum_berto Lucena, que fosse envia
do para o conhecimento desta Casa - Casa 
que, inclusive, tem a atribuição, não apenas 
como Casa da Federação, mas como Casa 
que tem atribuição, também, de examinar 
as questões relativas à ío"r"mulação da nossa 
política externa, de modo especial para a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cional- a proposta de ampliação do Projeto 
Calha Norte. Isso daria um conhecimento 
não apenas do Projeto em si, do Projeto Ca
lha Norte tal como e(e hoje se desenvolve, 
mas, também, daria uma compreensão daqui
lo que preconiza o Poder Executivo, através 
do Ministério do Exército, para sua amplia
ção para toda a Amazônia. 

Gostaria de saber de S. Ex• se seria possí
vel, naturalmente, obtermos essas informa-

ções, sobretudo para melhor utilizaçiio pelo:-; 
integrantes da Comissão específica desta Ca
sa. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) - Sem dúvida nenhuma poderemos per
feitamente enviar esse projeto. Corri relação 
a sua extensüo a toda área da Amazónia é 
que deverá haver um pequeno retarJo. por
que estamos trabalhando exatamente nesse 
projeto de ampliação. Estamos fazendo um 
estudo com a finalidade çj.e encaminhar ao 
Governo, mais espe-cTI!cilffientc -à· secretaria 
de Assuntos -E!>tratégicos, essa nossa prOposM 
ta. Sem dúvida ncnhüma, na ocasião,_ tani
bém- faremos chegar ·ao [lustre Senador umã 
cópia da nossa proposta. 

O SR. MARCO MAC1EL (PFL- PE)
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDE!I\TE (Mauro Bcnevide:.) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corn~a. 

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (I'DT- DF) 
- Sr. Ministro, gostaria de salientar que V. 
Ex· já dissipou muito as dúvidas que eu pos
suía. Fui Õ primeiro a apresentar aqui, no 
Senado, requerimento de informações, de
pois secundado Pelo reqUérimento de com·o
eação de V. Ex· a esta Casa. 

Estou de fato satb.fcito, genericamente, 
com a sua exposição e até. sem dúvida algu
ma, fã da sua fleugma, de sua tranqüilidade 
nas respostas. O Exército, enfim. os milita
res, são patriotas, como também nós somos 
patriOtas. Acredito que. em amor â Pátria, 
não pode haver distinção entre brasileirOs, 
e é nesta condição em que me situo, neste 
instante. -

Sr. General~ _o conflito ocorrido na ~egião 
do rio Traíra, na extensão em que produziu 
o ataque ao acampamento brasileiro e três 
jovens soldados morreram, não teria sido 
umã falta de precaução, de previdência, en
fim, de medidas acaute_latórias p-ara que isso 
não ocorresse? 

Segundo, Sr. Ministro, de quem teria parti
do, afinal, o primeiro tiro com relação às 
tropas colombianas? Afirma o General Tau
maturgo, Comandante Milit<ir da Amazônia, 
que os brasileiros tiveram a iniciativa. Afir
ma, por outro lado, o Coronel Clóvis Ferreira 
que a iniciativa foi colombiana. 

Acredito que esses dados são de extrema 
importância e devem ser aqui esclarecidos. 
Não teria sido, Sr. General, uma precipitação 
do Coronel Pamplona Vãz o resultado do 
conflito na extensão em que ele chegou, so
bretudo no momento em que o Mundo estava 
vivendo um momento de muita tensão em 
decorrência da operação ·Tempe-stade no 
Deserto"? 

Não teria sido isso uma precipitação'? Tudo 
não poderia ter sido evitado? Seria verdade, 
também, o que afirmou ·a Departamento dos 
Direitos Humanos da Colômbia de que há 
torturas com relação a colombianos em terri
tório brasileiro? Que essas torturas são prati
cadas por militares brasileiros, não só com 
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relação a esse episódio, mas também com 
relação a outros episódios anteriores? 

Acredito, General Carias Tinoco, _que se 
torne de extrema necessidade _que V. Ex• es
dareça essas indagações, porque os comen
tários vistos por especialista~ indicam que, 
na verdade, o conflito poderia ter sido evita
do. Pareceu, portanto, uma represália exage
rada brasileira, através de autoridades com 
relação a esses ditos guerrilheiros colombia
nos. 

São essas as questões que, preliminarmen
te, solicita_ria a V. Ex~ me informasse, uma 
vez que os oradores anteriores já exauriram 
a matéria. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 
3" SecretánO. 

O SR. MINISTRO (GeTieral Carlos Tino
co)- Ilustre Senador Maurício Corréa, ini
cialmente, com relação ao requerimento de 
informações a que se referiu V. Ex~, estamos 
preparando as respostas. Em realidade, acre· 
dito que todas elas estefam fá esClarecidas. 
De qualquer forma, nós as enviaremos. 

No que concerne à possível falta de precau
ção da nossa tropa, diria a V. Ex• que, na 
realidade, não houve. Até então, lidávamos 
com simples garimpeiros que entravam em 
territóriO -nacional e eram tratados com todo 
cuidado. Inicialmente, como eu disse aqui, 
nem os revistávamos, e, por orientação do 
nosso Ministério de Relações Exteriores, nós 
os entregávamos imediatamente, tão logo 
fosse possível, ào; autoridades do país vizinho. 

Desse modo, fica evidente, seria uma inge
nuidade muito grande tratarmos mal e, prín· 
cipalmente, torturarmos indivíduos que, em 
seguida, iríamos entregar às autoridades co
lombianas. lss_o não resiste, no seu modo de 
ver, a uma simples análise: Seria -uma com
pleta insensibilidade d~lr qualquer tratamento 
acima do que precisaria Serdado a esSes ga
rimpeiros colombianos. 

Para que V. Ex~ tenha uma idéia melhor 
sobre isso, eu acrescentaria que os dois garim
peiros colombianos, que estavam junto ao 
nosso destacamento, no dia do ataque dos 
guerrilheiros e que por eles foram mortos, 
aguardavam condução para serem deslocados 
para a Vila Bittencouri e estavam lá há qua· 
tro,cinco, seis dias, de tal modo integrados 
com o nosso pessoal que até mesmo partici
pavam, ajudavam no q~.p:cho.; 

Isso é evidente para mosftaJ ·1ue o nosso 
homem, nós brasileiros de 1m nodo geral 
somos pessoas cordatas, n, -altratamos 
ninguém de graça; pelo con~rano, procura
mos tratar qualquer pessoa ~a melhor ma
neira possível. 

Esses dois colombianos lá estavam çomo 
se integrantes do destacamento fossem. Por 
quê? Porque eles eram garimpeiros. Estavam 
em território nacional. Foram presos e de
viam ser recolhidos. Não havia por que mal
tratá-los. Isso· mostra que não há razão ne
nhuma para sermos acusatlos pe cometer tor
turas. Isso é uma inverdade. 

Estáv-amos, até então, enfrentando garim
peiros, apenas garimpeiros. Jamais podería
mos esperar uma ação- guerrilheira. Nunca 
isso havia ocorrido. Nunca ocorreu isso na 
nossa História. 

Sabemos que existem guerrilheiros ein paí
ses vizinhos, até mesmo em regiões próximas 
à fronteira. Mas jamais esses guerrilheiros 
fizeram uma ação como essa em território 
nacionªL _ _ _ -

Es-távamos ali simplesmente vigiando o rio, 
patrulhando o rio para que garimpeiros não 
entrassem em._ nosso território, não estávamos 
na expecüüiva de nenhuma aÇão guerrilheira. 
Quando e~ta--s.e __ procesSou, é perfeitam~.!nte 
natural e compreensível, em função da vio
lência com que ela foi realizada, que procu
rássemos - o que fizemos através de reco
nhecimento- verificar se havia ainda guerri
lheiros por perto. Encontramos esses guerrl· 
!beiras. 

Evidentemente que em um encontro com 
guerrilheiros V. Ex· tem é que atirar porque 
senão vai se·r bale3do. De modo 4ue é perfei
tamente justificável, compreensível. e os pró
prios colombianos entendt!m isso. Tenho 
aqui, inclusive, um documento muito interes· · 
sante, da5 autoridw.Jes colombianas, lá da Co
missaria, documento destinado a autoridade!> 
brasileiras e colombianas, dizendo, em suma, 

-que ele~ -entendiam perfeitamente a nossa 
reação. Eles, os próprios colombianos. dizen
do iSso.-

Não houve, de maneira alguma, nem falta 
de pre-caução. nem uma precipit3ção e uma 
resposta exagerada. Com relação a esse pri
meiro tiro, é evidente que na ação dos guerri
lheiros s6 eles atiraram. Eles começaram por 
atirar na!> duaS sentinelas, que foram imedia
tamente eliminadas, e o outro soldado que 
morreu foi o que tentOI} uma reação mais 
efetiva, caminhou na direção de sua arma 
e foi baleado nessa ocasião. Todo o restante 
do destacamento foi irriobilizado em função 
da chegada das duas colunas que, como disse, 
entraram através da floresta. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Entendi 
que V. Ex• disse que e..'ise soldado que morreu 
foí um soldado brasileiro? 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co)- Sin:ic_Dos trê5 mortos que tivemos na 
açâo guerrilheira os três eram soldados. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ah! Sim! 
V.- EX-> está ·ralando de antes, do episódio 
anterior. Estou me referindo ao segundo epi· 
s6dio. A iniciativa brasileira, segundo Ge
raldo ... 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) - Ah, não! Com relação ao segundo 
episódio, evidentemente que, quando houve 
o encontro, a iniciativa foi nossa, tanto que 
não tivemos nenhuma baixa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA :.._-Era isso 
o que eu queria saber. 

Bem, General. prefiro aqi.Hficar com aque
la assertiyª do eminente ci_J;=nti!i_ta político 
frãnc:ês'·,- i<ay.-;rond AI'éin. qtie diz que as ques
tões de fronteiras são eminentemente de ,di-

/ 

plomatus c de militares, e é claro que, dentro 
desse universo. fica difícil a nós, leigos edis
tantes des~<.~ realidade, fazer interpretaçôes 
difusas. Mus 4uero dizer a V. Ex·• que mio 
posso me furtar. embora dê toda a credibi
lidade ao depoimento de V. Ex··. um hra:-.i
leiro ilustre. lJUO;! tambim po~sa ter ocorrido, 
afinal, pedido de paz desses supostos guerri
lheiros, porque lá não hcí prova fundamental. 
há apenas uma suposta entrevista do Coman· 
dante do Estado Maior das Forças Armadas 
Colombianas. que confirma exatamcnte a 
vers:lo brasileira de que há terroristas. 

Muito bem, nós, evidentemente, não pode
mos saber se naquele instante. aqueles supos
tos brasileiros estavam com suas bandeiras 
brancas levantada~ ou se. na verdade. esta
vam correndo e se não teria :.ido uma precipiM 
tação bra:-.ileira. 

Entré a verdade de V. Ex"' e a minha. pre
firo continunr com n minha dúvida. embora 
com respeito. é clnro, ao que V. Ex' afirmou 
nesse instante. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino· 
co)- Ilustre Senador, em combate de guerri
lheiros. vence quem atira primeiro. E não 
existe bandeira branca com guerrilheiros. 

O SR. MAURÍCIO CORREA- Bem. Gc· 
neral, já não sei se se trata de guerrilheiro: 
V. Ex-' afiança que sim. Agora é o caso de 
eu indagar: por que as lavagens de ouro, dó
lar, por que as imensas acusações existentes 
de que isso ocorre no Norte do Brasil nunca 
provocou uma reação, por exemplo, do Exér
cito, pelo menos que fosse do meu conheci
mento. para apreensão. detenção? Desco
nheço. Se houve, até hoje não sei. E como 
surgiu esse fato, vamos dizer. de uma forma 
tão abrtipta:1 Não estou aqui defendendo 
guerrilheiro colombiano. sou democrata, so
clal-democrata, sou brasileiro. sou a favor 
da ordem, respeito as fuilções das Forças Ar
madas. Não há acusação com relação a isso, 
mas permaneço com essa dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Muito obrigado a V. Ex· 

Deseja o eminente Ministro do Exército 
responder? 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) - Ilustre Senador, repito, não somos 
apenaS nós que estamos dizendo que se trata
vam de guerrilheiros. Os colombianos hoje 
também, através da palavra do comandante 
de suas Forças Armadas, o estão afirmando. 

Com relação à atuação das Forças Arma
das, o Exército especificamente. em ações 
de apreensão de ouro etc, eu diria a V. Ex·• 
que essa não é uma missão do EXército, mas 
da Pollcia Federal. Nós, do Exército, temos 
as nossas diretrizes que dizem que devem..,:,s 
prestar toda colaboração à Polfcia Federal 
em sUaS aÇões, não Só com relação à apreen
são do ouro, mas a qualquer tipo de ação 
ne&.<>as áreas onde há uma dificuldade maior 
de atuação da Polícia Federal. e s.empre esti
vemos -e estaremos prontos a colaborar. des~ 
de que sejam~s solicitados a isso. 
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O SR. l\IAURÍCJO CORRÊA- Agradeço 
a V. Ex·'. Sr. Ministro. ma~. lamentavelmen
te, não foi o que ncorn .. •u em \'olta GmnJe: 
nüo ftli o que ocorreu aqui. na E:.planada 
do:. Mini:.têrio:.. Muito nhrigaJn. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Tem a palavra o nobre orador, ime
diatamente inscrito, Senador Oziel Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Minis: 
tro do Exército, Carlos Tin-õco, o episódio 
ocorrido no rio Traíra, deplorável, natural
mente, porque ceifou a vida de soldados braw 
sileiros e também de cidadãos colombianos, 
deu-nos a oportunidade_ de receber aqui, no 
Senado Federal, S. Ex• o Sr. Ministro do 
Exército, que em sua própria exposíção resu
miu o episódio, sem dúvida alguma, ao la· 
mentável incidente de fronteíra, sem nenhu· 
ma conotação de atingir·a soberania nacional. 

Antes de fazer qualquer indagação, gosta
ria de prestar a minha homenagem às Forças 
Armadas, como um cidadão que moureja na 
região amazónica. Ainda criao_ça acompanhei 
- e mais tarde já como homem público -· 
a ação do Exército, da Marinha e da Aero~ 
náutica levando assíst.ênci_a médica ãS popula
ções ribeirinhas e aos índios que vivem na
quela área. 

Mas o que realmente mais me impressio· 
nou na exposição de V. Ex~, Sr. Ministro, 
foi ·o problema da soberania nacional. Não 
o ligado ao episório do rio Traíra, mas o cria
do por continuar a Amazónia com um enor
me vazio demográfico e não ter quase nenhu
ma participação na formação do Produto In
terno Bruto. E, também, diga-se, a bem da 
verdade, o de ter sido ultimamente relegada 
a segundo plano, sem dúvida, a política que 
vinha sendo adotada de ocupação daquela 
região em nome e no desejo nacional de inte
grar a região e desfazer os desequilíbrios eco· 
nômicos e sociais inter-regioó.ãfs. 

O Projeto Calha Norte, evidentemente 
voltado para a calha do rio Solimões, e que 
V. Ex• anunciou aqui que estão em elabo
ração estudos no sentido de ampliá-lo para 
toda a Amazônia é, sem dúvida, talvez, a 
melhor concepção de projeto de integração 
na área, porque o Projeto Calha Norte não 
só faz a união da ação de todos QS órgãos 
do Governo Federal na região, como envolve 
também os governos estaduais e_ m_unicipais, 
e tem levado não apenas a presença militar, 
mas tem-se preocupado com a assistência mé· 
dica e também com a educa_ç_ãQ. 

Mas eu tivt:: oportunidade de_falar no Sena
do sobre o Programa Calha Norte, exatamen· 
te premido pelo episódio do rio Traíra, por
que muito me chocou e muito me impr~s
sionou a pobreza das instalações do posto 
militar que foi atacado por guerrilheiros co
lombianos. 

Minha pergunta a V. Ex' é~ diante de tanta 
escassez de recursos, em virtude de estar rele
gado a segundo plano esse programa de de
senvolvimento regional com o objetivo de in
tegração nacional, seria viável ampliar o Pro· 
jeto Calha Norte ou ele deveria ser concluído __ 

dentro daqueles objetivos na áre:.~ do Progra
ma Calha Norte voltado para calha do rio 
Solimões? É a pe-rgunta. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) - Ilustre Senador, estamos de pleno 
acordo com V. Ex" Entendemos que o Proje
to Calha Norte, como está concebido - e 
def..:-ndemos isso em nossa exposição-, dew 
ter um seguimento normal, deve ·realmente 
transformar-se num projeto global em que 
todos os miriiS:tér1PS ·e-oemaE organismos do 
Governo lá estejam presentes. Eu salientei, 
inclusive, que os nossos pelotões em sua es
trutura e em ·sua organização possuem um 
chamado '·paVilhão de terceiros" destinado 
a receber os representantes desses outros mi· 
nistérios e_ organismos. 

Entendemos que esse projeto deve ter a 
sua scqüência normal, implementando-seca
da vez mais;·- e defendemos, numa segunda 
fase, que ele se amplie, podendo, com o cor
rer do tempo. soldar essas duas etapas. 

O importante, em nossa concepção, é que 
os problemas que envolvem o grande espaço 
da Amazônia sejam tratados de maneira glo
bal e não isoladamente. Em nosso entendi
mento essaêa·grande concepção. 

Agradeç() as referéncías elogiosas às For· 
ças Armadas e diria a V. Ex· que a pohreza 
das instalações do destacamento decorrem do 
aproveitamento das já existentes que perten
ciam à Paranapanema. 

Tão logo seja possível, nós estaremos dan
do ao nosso destacamento, na região do Traí· 
ra, todas as condjções para que ele realmente 
possa melhor cumprir a sua missão. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Consulto o nobre Senador se deseja 
fazer uso da réplica. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - A resposta 
me satisfaz. Gostaría de congratular-me com 
S. EX" pela firmeza, clareza e sinceridade com 
qUe respondeu aos qüestioniimentos que fo
ram colocados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR .. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Tem a palavra o nobre Senador 
Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro 
dõ Exército, como homem de fronteira do 
Estado de Mato Grosso- fa,z.emos _fronteira 
viva e permanente com a nação boliviana -
preocUpam-nos. bastante, os problemas fron
teiriços do Brasil. E, nesse momento, em que 
V. Ex" vem a esta Casa prestar esclarecimen
tos sobre o inciden.te do rio Traíra, na fi-on
teira com a Colômbia, gostaríamos de per

_guntar: qual a possibilidade que tem, hoje, 
o Exército bra<>ileiro de voltar a dar às fron
_te:iras de Mato Grosso com a Bolívia. o servi
ço que era dado no passado, quando a pre· 
sença do Exército brasileiro J).OS dava segu· 
rança e tranqüilidade na região de Cáceres, 
Fortuna e de Vila Bela, evitando a difícil si
tuação em que vive o povo da fronteira mato
grossense, com relação ao narcotráfico, ao 
rC?ubo dc_Yeículos e também_ à própria sego-

rança nacional. Se existe possibilidade, com 
os pequenos recursos financeiros de que o 
Exército dispõe hoje, como todos os ministé· 
rios, de voltarmos a ter t<1,l benefício. 

Outra pergunta que gostarfamos de fazer 
a V. Exu: qual o orçamento previsto para o 
Projeto Calha Norte e__ se há possibilidade 
desse projeto não sô ser ampliado na região 
amazônica, mas também na região fronteiriça 
do Centro-Oeste, já que Mato Grosso_faz 
parte da Sudam como área de desenvolvi
mento da Amazônia. E quais as possibilida
dt..'-5 que temos de montar no Congresso Na
cional uma bancada em defesa dos interesse~ 
do Projeto Calha Norte junto ao próprio Go
verno Federal, em especial à área econômica, 
que hoje côntrola toda a situação de qualquer 
projeto de desenvolvimento do Pais? 

O SR. MJNI~!RO (General Cario~ Tinn-
1.:\l)- Ilu~trc Senador. a:. cnlocaçôes de V. 
Ex··, para nó'>. reprc!>Cnt<Jm. um reconh~d
mento da import:lncia da exi:.t..!nr.:ia d\lS des
tacamento:. de fr<1ntcira. 

Tínhamo:., re:.~lmente. algun~ Jc.,tacamen
tos cm Mato Grns!>o, LjUC foram desativado:.. 
e o foram por pmpost!l Jll Conlandant~..· Mi li· 
tar dn Oe-ste. tendo 1.0:m vista que as regiões 
não estariam apresentando mai!> prohlcmas. 
Com o depoimento dt.:: V. Ex". vou determinar 
que o Comandante-Militar dn Oeste reexa· 
mine essa 4uestâo c faça a:. propn!->tus que 
julgar necessárias. no sentido de rctormar
mos esses dc:-;tacamento:-.. Ma..., o d~;.·poimentn 
de V. Ex" representa. para nós. o reconhe
cimento da importúncia de nossa presença 
ne~sas áreas fronteiriças. 

O orçamento prcvis_to para o Projeto Calha 
Norte. no corrente :.:no. em realidade, com 
o contingenciamento das despeM1s. foi muito 
réduzido. e e~tá, no momento. sendo objetn 
de um recxamc. Em funçtío de:.sas ocorrên
cias do rio Traira. nós solicitamos, e e~tumos 
cm vias de recebo;;-r. um adiantamento de 300 
milhões de cruzeiros. que nos permitirão 
atender. em melhllres condiçôc:., a essas ir,~
t<Jlaçües lá na região dt) Traím e dar início 
ús inswlaçôes do pdotün definitivo. 

Acrescentaria. a V. E;<"', que os custo:. le
vantados para a construção de uma pista de 
pouso. estrada e rodoviu de ligação com a 
pos~ível :'Lrea d() pelotüo. esses recursos foram 
orç-ados em mais de 600 milhlie~. o 4ue está 
sendo objeto de análise por parte da Seere-_ 
taria de As.!.untos Estrat~gicvs. que é a res
ponsável pelo gerenciamento do Proje!O Ct
lha Norte. 

A nossa esperança é que possamos dispor 
do:. recursos necessários~ para que realmente 
tenhamos condições de cfctivar essa imta· 
laçáo. 

Muito obrigado. 

O SR .. JÜLIO CAMPOS - Go!>taria de 
comunicar a V. Ex' que iremos montar uma 
comissão de Senadores interessado:. nos pro
blemas da Amnzónia e da área fronteiriça. 
para Pedirmos um~ audiência ao Presidente 
da República. nn sentido de levar nosso apelo 
para que corte qualquer despesa com publici
d:lde, em rádio, jornal ou televisão, ou com 
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as grande~ e~t<Ltai:-. e reforce. imcdia_tamcntc. 
o Õrçamento Un Projeto Calha Norte. 

Que esse C<lmpo de pouso. na regiliO "fron
teiriça- com a Colômbia, :-.cja prioridade I. 
E. se for preci!'.O, conte cono.~t.:o. conhece
dores que ~o mos do fato u~ _que muitos Jos 
batalhões de engenharia Jn ExJrcito. c~t;.io, 
hoje. com vários equipamento!-> parados. en
tre os quais o próprio 9' SEC de Cuk1bü. 
por falta de recursos para o seu funciona· 
mento. Conte conosco- repito- para que 
possam ser deslocado!-> recursos para aquela 
rcgüio. a fim Je detivar es.sU obra tão impor
tante da intcgniÇ<io nacional. Conte com o 
nosso apoio. com a nossa solidaricd<ldC c com 
o nosso incentivo. 

O SR. MINISTRO (General Cario!-> Tino· 
co) _:_ Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Sakllmha 
Derzi) - Com a palavra o nobre Senador 
Cid "iabóia de Cmvalho. (Pausa.) 

S. Ex" n~io ~t<Í pre!->êntc. _ 
Cmn a palavra o nobre Senador Pedro Si

mon. 

O SR. PEDRO SIMON (l'MDB - RS) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. Sr. Minis· 
tro Cario~ Tinoco, creio que é importante 
salientar a relevância do depoimento de V. 
Ex' ne!->te Senado. E!-.tamo:. vivendo a tranqüi
lidadc do regime democrático em que o Mi
nistro do Exérciw vem ao Senado da Rcpú· 
blica_e, com uma serenidade que merecere~
peito, pre!->ta csc-larecimentm que aqui s;.io 
solicitados. Que bom que este País atinge 
esse estágio na sua democmcia; qu_e bom que 
esses assuntos. sejam ele!-. quais forem, sejam 
discutido:. com a mais absoluta normalidade 
e aqui. no Senado Federal. o Sr. Ministro 
do Exército comparece para responder tod!is 
as perguntas e esclarecer todos os fatos. 

Avanço. com relaçà() ü presença de V. Ex'. 
mais do que o episódio - já t<.io esclarecido 
-sobre o fato de a Amazónia em si. V. 
Ex•. na sua exposição inicial. deixou muito 
clara a :-.ua preocupaçào e a prcocupaç<ío tlo 
Exército. com relaçüo úqucle território tüo 
imenso e tüo rico e pratir:amcntc tão abandQ· 
nado. A grande verdade é que vemos e repeti· 
mos todo!-> o:. dias, interrogações sobre a 
Amazónia. Vemos. com a maior tranqUili
dade, entidade~ do mundo abrirem a sua 
orientação com sentido à exploração da Ama· 
zônia: é internacional. é o puhn:lo da humani· 
dade -é_ a fórmula através da qual, no futu· 
ro. ela pode ser internacionalizada; resolvem 
decidir sobre a nossa Amazônia. 

Por outro lado, a gente sabe. a imprensa 
publica e se tem conhe-cimento de que mb· 
sões. "nem sempre religiosas" estão no con
trabando, nas pesquisas científicas. estão lá 
os aeroportos clandestinos. já foram encon
trados aviões com l::~boratórios ultra-sofisti· 
cados. A grande verdade é que há o contra
bando. aberto c permanente na Amazônia. 

E o mundo olha para nós e exige com rela
ção ao tráfico de drogas. E o tráfico de drogus 
é. realmente, outro fato da Amazônia. 

Perguntaria a V. Ex·-; nesta hora em que 
aqui deveríamos analisar na profundidade a 

questão Amazônica. se deveríamos comta· 
tm, à margem dO!-> discursos, de conteúdo 
e de profundidade do!-> no:-.sos sénadores da 
rcgi;io Amazônica. o _ _que o Senado tem avan
çado .no sentido da dcfe!->a U!.!ssa vasta rcgiã_o1 

Na minha dpida pa..,~agcm pelo _Mini!-.tério 
da Agricultura. cr~1 chamada a atençüo sobre 
o c0ntrahand() I! a morte de animais nas reser
vas florestais sob a respon:.abilidadc do miniS
tério, Procuravu eu, na oporrunidaJe. o Mi-

,, ni.stro do Exército. dizendo que _os guardas 
flore!->tab dlJ Mini~térin da Agricultura- se
ria ridículo - aind;L que aument;.íss-emos por 
cem·a quantidade numérica dele!-.. mio teriam 
condiçôe!> de dispUtar com- (j'uitdrilhas organi
zada!-..:L ddc-"'t tla nn:-.."Lt flora e da no:..sa fauna. 
Perguntava cu ao mini!->tro se mio era pos:-ívc\ 
que o nosso Exército cuiJas!->e de:.sa que!->tüo. 
como a questão do contrabando e ii questüo 
do tóxico. E re!->pondia. na ocasiüo, o Minb
tro do Ex_ércitn. que era muito difícil. Era 
muito difícil. porque o Exército precisava ter 
a formação. a organizaçüo dessa tropa, preci
sava ter o sentido nacional do contexhl, e 
era possívêi que doi!-> ou tr.Js se perdessem 
no meio do matagal dn Mato Grosso ou lá 
pela Amazônia. se misturando. se idcntifi
cnndo, e terminariam. praticamente, sendo 
vítimas dessas grandes quadrilhas c dessa:. 
grandes investidas. 

Es!->a pergunta eu faço. hojt..'. a V. Ex•: mu
dou? Há possibilidade. hoje. de ne!->!->a luta 
no sentido da integração da Am<Jzônia no 
que t<lnge ao comhate_ao tóxico. no que tange 
ao _contrabando,no que tange à invasão inter
nacional. até que ponto, hoje, podemos con
tar com uma ação não apenas na área da 
fronteira. mas ·na área geral da Amazónia. 
a presença do Exército pode agir e pode fun
cionar? E V. Ex· se queixou com justiça. c 
fez que!->tãQ de salientar, yue, infelizmente 
muitas _c- muitas vezes só existe o Exército. 
~do ExércitO- c mais nada existe naquelu re
gião. qual a idéia de V. Ex• para que pressio
nemo!> no sentido de que, além do Exército, 
possam existír outras forças colaborando para 
a penetração da nossa Amazônia? 

O SR. f_R_E_SJDE_NTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Com a palavra o nobre General. 

O SR. MINISTRO (General Curlos Tino· 
co)- Ilu~trc Senador. a questclo que V. Ex' 
coloca para nós tem uma conotaçiio um pouco 
diferente. Pqdcria dizer, simplesmente. que 
esse tipo de missiio nãQ est<í previsto para 
as Forças Armadas, na ooss<} Constituição 
mas. ao contrário, representa uma missão es
pecífica da Polícia Federal. Prefiro. entre· 
tanto. dizer a V. Ex· que a participaçiio da;:. 
Força~ Armadas, Qo Exército em particular, 
em combate ao contrabando. de!->caminho:. 
e outros tipo!-> de ilícitos, em realidade. se 
contrap6e ao que nós, por força da Consti
tuiÇão e por força da maneira como o nosso 
Exército funciona. temos q_ue trabalhar. O 
nosso Exército funciona na base da convo
cação prevista na Lei do Serviço Militar. In
corporamos anualmente às nossas unidades 
pouco mais de cem mil brasileiros. para com 

O!-> quab temo!-. uma mh!->ão. a de prc-p::m1-ln:
[l~lra tran!->formarem-!->c cm !->t~ldados e. tam
bém em cidadões ma(>, fundamentalmcnt\,!, 
em soldados. a fim de prcparr~r reservas para 
que a Naç;.io disponha d\JS lwmcm necessd
rios: quando b!->o for lmrositi':'o._ Em nosso 
ano de trabalho (e i!->so ocorre tamb_~_m na 
área am:tzônica), utilizamos esse_ tempo _pre· 
pamndn C!->SI.!5 lÚJmcn< tr:lfldó-tn1ai1Jo-os Cin 
!->Oldados. colocando-o:. dentro da 1.!:-.trutura 
a qual est;.io incorporado!-> numa determinada 
função. para a qual S<io preparado:.. O fato 
é que, se formo!-> cumprir outro tipo d~ mi:-· 
sã.o. teríamo~ de ddxar Je cumprir es!->a que 
a Ctm!->tituiç,lo nos impõe. PoJc:ríamos fazê
lo. Inclu:.ive. dis.<>e eu aqui. na oportunidade 
da rc~posta a outro !-.enador. que considl!· 
ramos de nossa obrigaçüo dar todo ó Dpoio 
ncct::ssürio para que os ou_tto<., organismos 
cumpram ou possam cumprir a sua missüo 
Nós temo!-> dirctrizes clara:. ~obre e~!'le a~mno 
e estamos prontn!-> a prestar essa colaboração. 
O que mio podemos. peln me no~ com a cMru
tura atual e com a definiç:ln da nO!->sa missão 
atual na Constituição. é nos engajarmos nes
ses problemas. pob e~tarí::.uno.s. e por Vt!ZC~ 
somo:. acusados disso. no!-> imi::.cuindo_ em 
problemas que não nos dizem respeito. Mui~ 
tas vezes nos envolvemos - costumo usar 
a palavra envolvemOs - em problemas qúe 
n:io são nossos e nem sempre damos a solução 
mais adequada. exatamcnte porque aquilo. 
para nós. é um::~ emergência. 

Para yue nós realmente assumíssemos esse 
encargo. refiamo-s. pri"meiro. que ter isso defi
nido; segundo. ter uma estrutum ou uma par
te da estrutura com essa finalidade. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS.) 
-À margem da explicaçào de S. Ex ... como 
S. Ex" vê a questão que aprcsentumos ::tqui. 
da Amazônia. da ocupaçáo. da cobiça inter
nacional e do que possa ser feito no sentido 
de dt:tuar a sua integraç<io no território na· 
dona!? 

V. Ex·· disse - e é importante - que lá 
na fronteira é necessário aparecer uma vihL 
do ladn de lá, para que n vila do lado Je 
cá se contraponha e haja. por assim dizer. 
uma garantia de presença brasileira na rl.!gifio 
da fronteira. 

E no restante da Amazônia'? Quando fez 
a exposiçáo inicial, V. Ex" analisou eSsas 
questôes toda!-> c. como bra!->ileiro, disse que 
elas existem lá na Amazônia. Como cidadüo 
e como brasileiro. quais as idéia~ que V. Ex· 
apresenta no sentido de nós, Senadores da 
República, olharmos e agirmos com relaçüo 
àquela região? 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) -Senador Pedro Simon, seria exatamcn
te a ampliação do Projeto Calha Norte. que 
prevê toda uma série de realizações na área 
da Calha Norte. par<~ todu a Amazônia, que 
todos os organismos governamentais. com 
responsabilidade na integração na ~olução de 
todos esses prohlemas realmente se empe
nhem para que eles sejam solucionados 

Fundameritalm~nte, O que defendo é q_~e 
haja um trabalho integrado, que não !->e pro-
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cure solucionar separadamente prnhlemas Ue 
índio~. problemas de garimpCirOs. pi"ofilenlUS
dc natureza ecológica, prohlemas agrícolas 
etc. O que defendo é um trabalhD globali
zado. através do qual c~ses prohlemas sejam 
equacionados, e possam. em realidade. ter 
uma solução adequada. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrig:.~Jo! 

O SR. PRESIDENTE (Rachitl Saldanh;.J 
Dcrzi)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Raimundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO LIRA (PFL- I'B. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
Srs. Sen:.~dore~. Exm" Ministro do Ext!rdw. 
General Carlos Tinoco. 

Inicialmente, gostaria de dizer a V. Ex" 
que fui estudante, a !uno de Escola Prepara
tória e, portanto, tenho algum conh(!_cimcnto 
da vida militar e do Exército Brasileiro. 

Na vida civil. como cidadão. empresário 
e político, tenho considen1do de extrema im
portãncia a formaçtio intelectual, moral c c.'t1· 
ca que recebi naqueles anos de Escola Mili
tar. fnclusive como empresário, tenho ado
tacto <~lgumas técnicas de administração ba-
5eando-mt:! no comando centralizado, no pla
nejamento centralizado e nas ações descen
tralizadas o que, por coincidência, atualmen· 
te nos Estados Unidos e_stá na moda. 

Conhecendo o espírito do Exército Brasi
leiro. entendo e acredito com convicção que 
foi de extrema importância a reação da ação 
militar da nossa tropa em relação aos guerri
lheiros da Colômbia. porquanto a prüpria so
ciedade ou pelo menos parte significatíva dela 
cobraria das nossas Forças Armadas um revi
de, que é perfeitamente natural e humano 
em defe~ dos mais legítimos valores de nossa 
Pátria e do nosso povo. Portanto, no meu 
entendimento, na minha ótica, considero co
mo muito válida. Felicito àqueles que, num 
ambiente. num teatro tilo hostil. conseguiram 
não remediar a morte dos nossos soldados, 
mas, pelo menos, honrar o nosso País, os 
nossos valores territoriaís·e ·dar uma satisfa
ção às nossas Forças Armadas e à nossa socie
dade. 

Sr. Ministro, temos, no momento, ~egundo 
informações, aproximadamente duzentos mil 
homens no contingente do nosso Exército. 
Cerca de 5%, ou dez mil homens, estão sedia
dos no norte do País, sob o Comando Milítar 
da Amazônia. Considerando as regiões mais 
ricas, a exemplo do Rio Grande do Sul, que 
na década dos anos 50 era considerado, pela 
estrategia militar brasileira, de grande impor
tância- tínhamos ali concentrado o III Exér
cito. tido como o mais moderno, o mais forte, 
o mais poderoso do nosso País -, pergun
taria a V. Ex~: Já que existe uma carência 
imensa de recursos no País para todas as 
áreas. Não seria possíve-l ir, paulatinamente, 
deslocando recursos aplicados em áreas corrto 
essas a que me referi, para aumentar o contin
gente, o material, o treinamento e a presença 
de soldados brasielrios naquela área? 

Temos também o caso do grupo de helicóp
teros, sediado em Taubaté, que faz parte do 

treinamento especializado d:.~ tropa nérca do 
- Ex~rcito Brasileiro. Ali se estão formando 

pilotos que serão espec-ialistas ne!-.~e tipo de 
equipamento nos-próximos anos. Es~e treina· 
mento, Sr. Ministro Carlos Tinico, não pode
ria ser feito na própria área. por exemplo, 
em Manaus, onde existe uma maior proximi
dade das necessidade~ de proteçõ:io da nossa 
fronteíra? Aqueb, piloto~ do Exército Brasi
leiro já seriam então treinado~ numa área 
que. sem dúvida. seria O seu-ca-mpo de opera
ção lógico, denrro das atuais circunsrânacias 
por que passa o nosso País. 

Essas as colocações que queria fazer. Ao 
encerrar, gostaria de congratular-me com V. 
Ex' por sua exposição e com o Exército Brasi
leiro pela forma com que agíu ·no episódio 
do rio Tralra. 

O SR. PRESIDENTE [Rochiu Saldanha 
Den:i) - Com a palavra o nobre Ministro 
Carlos Tinoco. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino
co) - Mliíil)- Ôbrigado. Senador Raimundo 
Lira. 

É-nos gratificantt:! ouvir as palavras que V. 
Ex·· acaba de_ pronunciar. hso, certamente. 
decorre do seu infcio de formação. da sua 
passagem por uma de nossas Escolas Prcpara
!órias, o que lhe dá sensibilidade suficiente 
para entender, talvez. em melhores condi
ções, o problema. 

Com relação aos nossos e-fctivos na Ama
zónia, eu diria a V. Ex· que eles represemam 
cerca de 6% do nosso efetivo global. Estamo~ 
pouco a pouco aumentando esse cfetivo na 
região. Na minha expo:.ição V. Ex· se recorda 
de eu haver dito que há a previsão da instala
ção de m:üs uma Brigada em Boa Vista. Cer
tamente. daqui para a frente, iremos, ncces
sariamente,-ter que ampliar esses efetivos. 

Não podemos, todavia, comparar com o 
Rio Grande do Sul. 

A Amazônia exige uma tropa e~pecializa
da, uma tropa de selva, cm função da área. 
ou do tipo de vegetação; em suma, das condi
ções Já cxístentes. 

O Exército da Amazônia é diferente. Ele 
po~sui até barcaças com rebocadores, que_ le
vam suprimentos através da rede fluvial a 
várias de nossas guarnições. Criamos em Ma
naus _o Centro de Instrução de Guerra na 
Selva, êxatamente com a finalidade de ade~
trar adequada-mente os homens que integram 
as unidades que existem na Amazônia. 

Por outro lado. a experiéncia tem mostrado 
que não são todos os indivíduos oriundos de 
outras áreas que se adaptam ils operações 
na selva. Ao longo desses anos. temos verifi· 
cado que o homem da área é o homem que, 
por natureza. se identifica ~om a realidade 
ali existente. 

De nada adiantaria levarmos para lá unida
des mecanizadas ou unidades de outro tipo, 
pois elas não teriam como atuar na área. Ma~ 
nós nos preocupamos com isso e, realmente, 
estamos procurando carrear mais recursos 
para a região Amazônica. 

Com relaçào ao nosso Batalhão de Heli
cópteros, tenho a dizer que esse batalhão foi 

instal:.ttlo ~m Taubat~ por :--.~r uma região cen
tral, o que facilita a preparação dos nos.<,os 
pilows. que foi e continua sendo realizada 
com apoio da nossa Força Aérea e da nossa 
Marinha. E~:->c batalhão tem uma finalida~.k 
e~peclfica dt>ntr9 do contextu de organização 
de Forças Arma;Jas. 

Os helicópteros destinado~ à Amazônin te
rão nccess~riam~~tc que :.er Je um tipo dife
rente, mars rel*JOnadm com transporte e 
não com operaçqes de combate, de realização 
de infiltrações, etc.. 

Mas. cm função da:-. circun~tância~. nós. 
desde o ano pa~sado, estamll!-. fazendo com 
que nossos pilotos se ade~trcm na área Ama
zónica. Desde o ano passado temos feito in
cursões, fnclusive fizemos uma que subiu por 
Santarém. passou por Manau~ e de~ceu pela 
fronteira oeste, passando por Campn Gran
de, para retornar a Taubaté. 

Hoje. temos na área dt' Tabatinga. mais 
especificamente em Vila Bittencourt, qu:.~tro 
dos nossos helicóptero!-. trab<Jlhando. E já e~
tamos estudando a instalação, a colocaçõ:io 
de uma companhia de helicóptero~ cm Ma
naus, exatamente dentro de-ssa linha Je en
te-ndimento que V. Ex·' te-m e que está com
pletamente de- acordo com a nossa. Nós. ne
cessariamente, teremos que iniciar a estru
tura de um outro batalhão de- helicópteros 
na Amazônia, o que está dentro das nossas 
previsões. De acordo com a disponibilidade
de recursos, iremos implantar, inicialmente. 
uma companhia c. no futuro. completar mai~ 
um batalhão naquela área. que especifica
mente se destine a apoiar as operações c ao 
suprimento daquelas nossa:. organizações mi
litares existentes nessa fronkira filo longíqua. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzl)- Se V. Ex-_desejar, tem dois minutos 
para a replica. 

O SR. RA!MUI"DO LIRA (PFL - PB) 
- Sr. Ministro, nós temos conhecimento 
que, na área, existem 14 pelotões com aproxi· 
madamente oitocentos soldados. Perguntaria 
a V. Ex· se já está sendo adotado lá, o sistema 
de engajamento profissionaL Enquanto nos 
grandes centros o engajamento é por um pe
ríodo de 14 meses, mais ou menos (nós cha
mamos normalmente de conscritos), naquela 
área já se adota o sistema de soldados profis
sionais, pessoas que Se engajam no exército 
como_ soldados e podem permanecer ao longo 
de sua vida útil na atividade militar, iitclusive 
com fammas residindo na própria área onde 
ele está servindo na fronteira. 

Esta é a última pergunta que_ tenho a fazer 
a V. Ex~ 

O SR. MINISTRO (General Carios Tino
co)- V. Ex•, mais uma vez, vem ao encontro 
das idéias que nós esposamos. no momento. 
Temos muitos profissionais nas unidades da 
Amazdnía, as nOssas organizações militares 
são constituídas por um núcleo base e um 
efetivo variável. Esse efetivo variável é aque
le incorporado anualmente e o núcleo base, 
como o nome está dizendo, é aquela base 
que pelli_lanece, são os profissionais. O nú-
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cleo ba:,~ das organizações mitltar!!s da Ama~ 
zônia é maior, tem o efetiv_o maior dO que 
o de unidades de outras áreas. 

Além do mais, facilitamos a civis e militares 
(soldados e cabos) de outras regiões, a eram,· 
ferência para a Amazónia. Muitos pedem es
sa transferência, mas a realidade é qtfe o ho· 
mem da área é quem melhor responde às 
nece_ssidades_exigidas pelas missões que rece
be. 

Estamos estudando, no momento,_n_Q Esta· 
do Maior do Ext!rcito, exatamcnte uma am
pliação progressiva d_essc núcleo base, de mo
do que possamos ter, nesses batalhr.l~ espe
ciais de fronteira, uma Companhia de Selva 
profissional. 

O SR. RAIMUNDO LYRA- Muito abri· 
gado, Sr. Ministro. Fiquei plenamente satis
feito com as colocações de V. Ex· 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) -Concedo a palavra ao nobre Depu
tado Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB 
PA)- Sr. Ministro General Carlos Tinoco, 
referiu-se V. Ex• muito bem àqueles que fa
lam da Amazónia sem conhecê-la. Sou um 
senador, com muito orgulho, amazónico e,_ 
c_omo arvoro-me também em ser um estu
dioso daquela regh\o, posso afirmar que o 
Exército Brasileiro, as Forças Armadas, de 
modo geral, têm um papel fundamental no 
processo de defesa e desenvolvimento ela re
gião. Por isso mesmo sinto-me à vontade para 
tecer as devidas c_onsiderações. 

Mostrou-nos V. Ex•, em síntese, que a 
Amazônia tem problema~. mas, na verdade, 
é também uma grande solução nacional. Esta 
é uma das teses que defendemos aqui no Se
nado: recursos naturais da Amazónia, assun
to muito bem sintetizado por V. Ex·. Nesse 
item relembro recursos hídricos, sobretudo 
aqueles voltados para a energia, com pote-n
cialidade de até cem milhões de _quilowatts, 
uma solução não apenas para a Amazónia, 
mas para o Pals, carente de energia elétrica; 
e o problema ecolólgico complementar, rela
tivo à implantação dos grandes lagos de acu
mulação para geração de energia-. Há tam
bém a questão dos minerais: a Amazônia tem 
recursos em nível mundial, como o ferro, o 
alumínio e outros. Além disso, há o item que 
faz alusão à.<; grandes fronteira<; a que V. Ex· 
se referiu, praticamente mais de nove mil qui· 
lômetros; e problemas relacionados com a 
ambição internacional, muitó clara, muito 
evidente. 

Na verdade, a Amazónia tem problemas, 
dificuldades, mas, na realidade, ela é a gran
de solução do País. Por isso mesmo V. Ex' 
colocou muito bem que existem, na verdade,_ 
duas grandes vertentes de visão radical com 
relação a Amazônia: uma entende que ela 
deve ser ocupada de forma indiscriminada, 
irresponsável, inconseqüente; outra,_defende 
a forma intocável da Amazônia. Na sua pala
vra, muito correta, são duas tendências r_adi
cais, perigosas, desaconselháveis, para lem
brar o que V. Ex" disse a respeito de dois 
assuntos, em termos de exploração de recur-

sos natura,~s de forma equivocªda. A garim_
pagem, por exemplo, destrói rios belíssimos, 
como o rio Tapajós, um dos rios mais bonitos 
do mundo, atJ:avés deum.a t~nologia errada, 
equivocada, antiecológica, na busca do ouro 
no .fundo do rio, destruindo o rio inteiro além 
de se utilizar do mercúrio, que mãta os peixes
e prejudica os homens que lá vivem. 

Não podemos esquecer a forma equivo
ca_da.da _exploração florestal,_em que se derru
ba a mata dem;U. visando a implantar pastos. 
Não somos c~ontra a _exploração ffiadeireira, 
mas contra a forma de utilizar a pecuária em 
área de floresta de mata densa, onde existem 
campos naturais e áreas mais apropriadas. 

Enfim, Sr. Ministro, a Amazônia tem real
mente um potenciãl excepcional em e-scala 
planetária, mas tem problemas graves na for· 
ma de sua exploração. tem problema graves 
de froteira, como os que aqui estamos deba
tendo. Apesar de ter uma instituição como 
o Exército Brasileiro, séria, e que tem um 
papel revelante lá na Amazônia- posso falar 
tranqüilaffientc porque também sou um estu
dioso do processo de planejamento regional 
-lamentavelmente, no Govet:no atual, não 
temos o planejamento global, integrado, a 
que V. Ex' se referiu. 

PreciSWõs Oi::l!-par realmente a Amazônia. 
PrecisúnõS de estratégia de ocupaÇão global 
para que esse,_<; problemas já alinhavados por 
V. Ex• e pelos vários oradores que me antece
deram tenham solução, tenham um equacio
namento correto. 

Posso '!tt! ~fumar que, excluindo-se o tra
balho e ao papel das Froças Armadas lla 
Amazônia, hoje, o Governo Federal tem um 
grave compromisso-com a região. Falta-nos 
uma: política de desenvolvimento regional, 
apesar de termos um órgão para isso, a Su
dam. Eu perguntaria: a Sudam, hoje, cumpre 
o seu papel? 

Eu diria, Sr. Géiliral, que hoje não temos 
um plano de desenvolvimento regional, o que 
é lamentável. A Constituição Federal àig"e 
que o Govern-o Federal apresente planos na
cionais e planos regionais, e a Amazónia não 
tem. um plano de desenvolvimento regional. 
E a~ravé.s des~e plano seria_ possível equacio· 
nar conjuntamente, nóS três níveis de Go_ver
no, os problemas amazónicos fundamentais. 

Por isso_ V~ Ex~. de forma muito apropria
da, coloct?_u_ qu~ uma das soluções para· a 
Amazónia seria exatamente aproveitar o Pro
jetO -calha Norte, um projeto integrado, e 
que- ekfõ"SSe expandido, ampliado para toda 
a região. Com_ isso, V. Ex• nos coloca uma 
preocupação. Sim! Nós- precisamos de un1 
projeto integrado a nível naciOnal, mas o Pro
Jeto Calha Norte para a Amazônia significa 
que, hoje, aquela região, em termos de plane
ja~C:[).lo, tem uiri v~t"iiO-de decisão, um vazio 
de propostas concretas, um vazio de uma vi
são realmente que permita um desenvolvi
mento coerente, integrad_o, regional. 

Há ausência _d~ propostas cOmo essas e, 
sobretudo, como V. Ex· falou, de um zonea
mento económico c ecs>lô_gico, que permita 
que se possa ocupar racionalmente a Amazô
nia, definíndo o que deve ser preservado, 

o que deve ser racionalmente utilizado. Nós 
riãOte-m:os:esse-zoifcamento: Sei que estâ em-
execução, mas M_mult9_(~mpo se fala desse 
z_one-amento econômíco ecológico. Até para 
o Exc!rcito, para as Fõrças Afffiadas é funda
mental um zoneamento. O que é _p~eciso, por
tanto. sinto, Sr. Ministro, por ser um estud_io
so, um amazõnida, são decisões fundamen
tais para a região. E poderia até adiantar 
que, na nossa visão, o papel das Forças Arma
das, apesar de ser importante, fundamental, 
ainda éinSUfíéiérite. ·· ·· 

Sei que o Exército tem dificuldades graves. 
que dificilmente se pode administrar uma 
fn.fnteira de nove mil quilómetros: Issá é rm: 
possível, até para quem conhece a região 
Amazónica, com suas floreStas imensas e ver
dadeiros mares. É um grande desafio nacio
nal. 

Sr. Ministro, a visão ilObaf do ~eu pronun
ciamento ·mereceu- dC_:Oossa (xiite-csh colo~ 
cação. 

Eu diria- perdoe-me pela franqueza -
que; excluindO 6 pápel fundamental da~ For
ças Armadas na Amazônia, o Governo Fede
ral é integralmente omisso cm relaç:lo â pro
püsta global para aquela- área. 

-Eu gostaria de ouvir de V. Ex· a sua opinião 
não só como ministro mas tambt:!m como mili
tar que conhece profundamente a região e 
seus problemas sobre o~ caminhos para se 
encontrar as soluções que evitem prohlema~ 
tão pe(jUe_ii_Os como esse ocorrido na fronteir<~ 
da Colômbia. E não podemos nos esquecer 
que os problcnl.as irão multi()ficar-::.C, não só 
na área de segurança mas na-social, na ecónõ
mica. na indígena, se não houver uma pro
posta concreta, globalizante e real para a 
Amazônia brasileira. 

Essa a questão. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino· 
co-j - Ilustre Serúldor-, inicialmente dt!VO 
agradecer pelas referências que V. Ex" faz 
ao nosso Exército, o q_ue muito nossensíbk 
liza. Diria, em defesa do Governo Federal, 
que, desde o início dQano passado. tão logo 
o Presidente Collor _as_sumiu o Governo, uma 
das suas primeiras medidas foi fazer um estu
do profundo do Projeto Calha Norte, o que 
demonstra, de saída, a sua preocupaç~lo com 
a Amazónia. 

Na minha exposição, ressaltei que, na re
cente mensagem ao Congresso Nacional_, o 
Governo Collor evidenciou a sua intenção 
de conferir prioridade a uma_série de ações 
que dizem respeito à Amazónia: continuida
de do desenvolvimento" do Projeto Calha 
Norte, conferindo-lhe a feição de prt)grama 
de governo; previsão de ações nas áreas de 
telecomunicações, defesa aérea, defesa na
val, defesa terrestre, e_nsi_no funciamental, 
eriergia -elétiica, saúde, assistência e previ
dência, transporte rodoviário e administra
ção, e implantação da primeira fase do siste
ma: de vigilância da AmaZônia, o que repre
senta o trabalho de proCurar Levar _à Aroa· 
zônia o controle do __ movirnento de todas,_as_ 
aeronaves_ que por lá transitam, e que é de 
fundamental importância para o controle da 
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região. Isso está sendo implementado. E dar 
continuidade ao Pr_ograma de Auxílio Finan
ceiro aos municípios da faixa de fronteira, 
a implantação do Programa da Faixa de Fron
teira da Amazônia Ocidental. 

Nesse contexto insere-se. o zoneamento 
ecológico-econôrnico, que foi uma decisão to
mada no início do ano passado. Esse estudo 
vem se desenvolvendo desde o ~no passado 
e, ao que estou informado, está em vlas de 
ser completado. Esse zoneamento, realmen
te, é d_e fundamental importância. 

De modo que, em r_ealldaº~' o Governo 
tem se preocupado com a Amazônia. Apenas 
eu me permitiria aduzir a sugeStão de amplia
ção do programa a toda área amazónica e 
uma visão global de todos os problemas. É 
claro que o Governo se preocupa com a Ama
zônia. E V. Ex•, como senador da área e 
conhecedor profundo dos problemas, sem 
dúvida alguma poderá prestar urna ajuda 
muito importante nesse aspecto, porque é de 
fundamental importância que as pessoas que 
conhecem a área em profundidade dêem a 
sua colaboração, para que rcalmen~e um pro
grama dessa natureza possa ser implantado. 

Agradeçn a participação de V. Ex•e a opor
tunidade que me deu de mais uma vez dizer 
que, em realidade, o Governo está preocu
pado com a Amazónia. 

O SR. PRESIDENTE (Rachtd Saldanha 
Derzi) - V. Ex• tem dois minutos para a 
réplica. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA)- Sr. Ministro, de forma sintética, con
cordo com as propostas que V. Ex• colocou_: 
são projetas setodais. localizados e impor
tantes. Mas insisto na nossa tese - __ de_ certa 
forma V. Ex• já a esboçou -de que a Ama
zônia precisa de uma estratégta global de ocu
pação - e V. Ex' é um estrategista militar 
-, um plancjamento global, setorial, espa
cial-militar, os aspectos, enfim, que interes
sam uma região como a nossa, tão cobiçada 
internacionalmente pela sua grandeza. Acre· 
dito e defendo que o GOverno Fedeial deva 
carrear mais recursoS, porque não está defini
do, no meu entender, ilustre Ministro, uma 
política global e racional para a nossa Ama
zônia. 

Levando em consideração os dois grandes 
aspectos, o do desenvolvimento c o do re. .. pei
to aos aspectos ecológLoos, os dois ângulos, 
as duas vertentes, devem caminhar pari passu 
para que ganhe a Amazónia e talJlbém o povo 
brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE -(Rachid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena-
dor Aureo Mello. · 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) -'-.. 
Exm" Sr. General Carlos TinoCo Ribeiro Go
mes, Digníssimo Ministro do Exército, sou 
filho da região amazônica, como o nobre co
lega que me antecedeu, com a circunstância 
de ter sido criado nas proximidades do Forte 
do Príncipe da Beira, precisamente em Santa 
Fé, lá na região distante que, onde o rio Gu.a
poré separa o Brasil da Bolívia. Conseqüen-

temente, não poderia me furtar a ser um ad
mirador sincero do trabalho desempenhado 
pelo Exército hra..<>ileiro às margens daquele 
rio e naquela região, para defender a integri-
dade da nossa Pátria. _ 

Senambém do esfon;o e da habílidadt.:: qua
se.ciertttfica,-da prudência bem brasileira com 
que o Exército brasile_iro_se desempenha, no 

· concerne-nft~ ã- ddesa úa -nossa Pãtria e da 
nos-sa intangibilidade territorial. 

O BraSil, em toda a sua hbtória política 
e em soa: história jurídica, não se (em caracte
rizado pelos atos agressivos ou pelos movi

. mentos guerreiros,-serfdo a própria legislaçã{J 
trabalhista do nosso Pais obtida através da 
prudência. do -bom !>ensopara as conquistas 
sociais. 

Não pretendO me alongar. mas, ainda-on
tem, Sr. General, usava da tribuna, nesta Ca
sa-. panr..-dlzef dõ--ilcs~assoSsego, da inquie
tação- como filho que ~ou de Porto Yt::lho 
e autOr d6-projet6coiiVertido em lei que deu 
a denominaç<1o de Rondônia ao estado que 
tem este noni.e --do mal-estar que venho 
sentido, porque; cada dia, vejo-se aproximar 
mais da nossa região o olhar vulpino, a sanha 
capitalista e explomdora. no sentido de con
seguir, das entranha:. da nossa terra, as rique
zas que possui. Apenas usando a artimanha 
de proteger a nossa floresta, no que estão 
realmente interessados é em carrear o nosso 
ouro para outras regiões e ajudar plantadores 
de maconha e outros ent_orpe_centes para que, 
através de pistas no meio da selva, que não 
são conhecidas nem mapeadas, sejam enca~ 
minhadas para outros países, a pessoas que 
vivem na clandestinidade, ou não. Comple
mentando as minhas palavras, tomo a liber· 
dade de ler a V. Ex· telegrama, que meche
gOu ainda ontem, do presidente do Conselho 
Estadual de Cultura do meu estado, em que 
ele diz: 

"Aleno ilustre senador e prezado ami
g·o projeto de lei Senador Kt:nnedy, Con
gresso americano, permitindo interfe
rência alienígena nos assuntos privados 
do nosso Estado com relação às popula
ções. indígenas. Creio que esse projeto 
fere os direitos do povo braí-iileiro com 

-relação à nossa soberania na região ama-
zônicã ... - -

Tudo isso, Sr. Ministro do Ext.!rcito, con
verge não só na direção das nossas Forças 
Armadas, mas também na d_e todo o povo 
brasileiro, de toda a coletividade, que preci
sa, realmente, es(ar atenta e tomar muito cui
dado_, porque, mais do que nunca, as potên
cias internacionais estão se julgando c:jonas 
dos nossos índios e capazes de internacio
nalizar a Amazônia. 

O pequeno episódio, ocorrido na fronteira 
com a Colômbia, pod~ri~ ser o prenúncio 
de um acontecimento_ muito nlais grave, por
que se aquelas repúblicas pequenas tivessem 
o auxílio e_() poderoso annamento de poten
cias maiores interessadas na usurpação dos 
dois terços da região brasileira que _consti
tuem a Amazónia, nada seria possível fazer, 
ou dificilmente o Brasil teria condições de 
deter essa avalancha que se encaminhada em 

nossa direção. A menos que transformásse
mos aquilo num segundo Vietnã ou numa 
Coréia, numa sucessão de combates de toda 
sorte. 

Sr. Ministro, sendo sabedor de que existe 
uma lei 4ue autorizou o Poder Executivo a 
cri;u e instalar uma secretaria da Amazónia. 
tomo a liberdade de perguntar- já que acen
tuou a necessidade de todos os organismos 
brasileiros, todas as Secretarias. ~ei:t de Saú
de, seja de Planejamento e o próPrio Exér
cito. evidentemente, como se fosse da e:spi" 
nha dorsal de tudo isso, participarem da na
cionalização da Amazônia- como encararia 
V. Ex• a idéia da criação de um Ministério 
da Amazónia ou, quando seja, a implemen· 
tação dessa Secretaria da Amazônia que tem 
c-dracterísticas de ministério. 

Em segundo lugar, perguntaria a V. Ex' 
se acharia conveniente a ampliaçüo de efeti
vos militares existentes na Amazõnia, que, 
segundo estuu informado, chegam apenas a 
dez mil. enquanto cm São Pau ln ascendem 
a noventa miL 

Com isso, encerro as minha~ perguntas, 
pedindo ã nobre Presidt!:ncia desculpas por 
me haver alongado. 

O SR. PRESIDENTE -(Rachid Saldanhil 
De_rzi) - Com a palavra o nobre Gcnáal 
Carlos Tinoco. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tino~ 
co) -Ilustre Senador, iniciarei cnfocando 
os aspectos relacionados com a ampliação dos 
eíctivos, para dizer a V. Ex' que estamos 
caminhando nessa direção, sem que isso re
presente - como dis:.e anteriormente - ti
rarmos efetivos de outras áreas para levarmos 
para a Amazônia, porque não seria essa a 
form~ mais adequada de solucionar o proble
ma. E evidente que iremos. aos poucos, am
pliar o-nosso contingente na Amazónia. sem 
que necessitemos diminuir efetivos em outras 
áreas. Porque- como afirmei anteriormente 
-o nosso Exército tem. na sua constituição. 
elemento:. que fazem a vigilância da fron
teira, unidades que m:ucam a presença do 
Exército _em tOdo o território nacional e cola
boram, em função da conjuntura que o Brasil 
ainda tem, hoje, com a população. assistin
do-a. através das ações complementares. de_ 
diversas maneiras e uina força de interven
ção. 

O nosso contingente, na Amazônia, tem 
que ser ampliado. mas com tropa que, real
mente, seja qualificada a atuar na área, que 
é uma região completamente diferenciada. 
E não tenha dúvida V. Ex" de que os nossos 
efetivos estarão sempre, à medida que a hu
manização foi-se processando, adequados às 
necessidades de defesa da nossa soberania. 

Com relação à criação de um possível Mi
nistério da Amazônia, eu me permito pedir 
vênia a V. Ex" pira não discutir esse assunto, 
que, me parece, extrapola a minha esfera de 
atuaçào. Acredito que o Congresso seja um 
fórum adeqqado, quem sabe, para discutir 
esse_ problema. Muito obrigado a V. Ex·!. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obri
gadO. 
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Sandanha 
Derzi) - Com a palavra o nobre Senador 
Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO.) 
-Sr. Presidente, _Srs. Senadores, Sr. Minis
tro, ouvi toni atenção o discurso de V. Ex• 
Para mim, que vivo também na imensa hiléia 
Amazônica não constituí, embOra lamentável 
sob todos os aspectos, um evento que mereça 
uma indagação maior, sobretudo depois do 
que V. Ex• esclareceu a esta Casa: refiro-me 
ao evento do rio Traíra. 

Chamou-me a atenção, sobretudo, 09 dis
curso de V. Ex•, a abordagem e a visão ama
zónica- plasmada na peça que constitui uma 
página da afirmação da nacionalidade amazó
nica. TalveZ alguém possa dizer que essa é 
uma questão bizantina, mas, nestes tempos, 
esse fato, realmente, assume, para mim, 
maiOr importância até que o evento do rio 
Traíra. No Estado de Rondônia, onde temos 
um mil e trezentos quilómetros de fronteira, 
no rio Madeira, a área de garimpagem, onde 
há violência e há morte, os conflitos consti· 
tuem quase que uma norma de ação. _ 

Vi inúmeros conflitos na fronteira que re· 
sultaram na eliminação de garimpeiros, inclu
sive, com autoridades bolivianas. Mas tudo 
isso se sepultou no leito do rio. Não houve, 
em realidade, um confronto. E não é que 
queira estabelecer um paralelo entre um e 
outro, mas quero dizer a V. Ex' que, para 
nós, o que é mais importante é a soberania 
da Amazônia. Neste particular, entendo que 
a Calha Norte vem de encontro a uma idéia 
fundamental que não é nova, que vem desde 
a Lei n'·' 601, de 185_0, quando o Governo 
brasileiro declarava a necessidade de vivifica· 
ção das fronteiras. 

Ali nas fronteiras, só a presença viva de 
brasileiros constituiu, e há de constituir, uma 
afirmaÇ".:ÍO da soberania c da integridade do 
Território nacional. 

Por isso, embora tivesse até algumas críti
cas a fazer a respeito do Projeto_ da Calha 
Norte, entendo, outrossim, que também não 
é um Projeto acabado, que merecerá, por 
certo, o enriquecimento de nós, amazônidas, 
sobretudo dos homens que têm a respons-ã
bilidade do mandato popular com assento 
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, 
dos Governos locais, das autoridades; mas 
é a primeira tentativa. Devo dizer que em 
1970, quando apartava na Amazônia, saindo 
do Rio Grande do Sul, recém-formado pela 
Faculdade de Direito, ali encontrei um Exér
cito diferente, que tinha_uma visão especial 
do difícil momento que atravessava a demo
cracia brasileira. Lembro-me muito bem de 
dois momentos em que pude verificar a afir
mação da nacionaJidade na 4• Companhia de 
Fronteira, de Guajará-Mirim, então coman
dada pelo Major Carlos Go_doY, onde o solda
do, na alvorada, ao toque do Hino Nacional, __ 
cantava no drapejar da Bandeira a afirmação 
da nacionalidade. Este foi um momento de 
profunda reflexão, de um quadro que, por 
certo, há de marcar o resto da minha vida. 
Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
há algo mais terrível do que o amor à Pátria! 

E, assim, também, pude conhecer a ação 
do 5" Batalhão de Engenharia e Construção, 
então comandado pelo Coronel Aluízio We
ber. Ali, aqueles soldados que eram brasi· 
leiros retérti·e11gajadOs, estavam dando uma 
lição de vida a nós que chegávamos do Sul 
do País, nas condições mais adversas, o labor 
diuturno, a dedicação à causa pública, tudo 
is.so_ representando a afirmação de nossa so· 
berania e de uma lição de vida. 

Mas poderíamos seguir, citando essa expe
riência rica na Amazónia, onde o Exército 
exerce uma ação fundamental, tanto na área 
de saúde como na área da educação, onde 
o brasileiro encontra alguém que o ajuda a 
resolver seus problemas mais prementes. As· 
sim, taffibém, via Acisos, onde se levava, in
clusive, o assento do registro das pessoas jurí· 
dicas, tornando então aqueles brasileiros ci· 
dadãos do nosso País. Sem falar na assistência 
médica e_ odontológica. Esse Exército real
mente, para a Amazónia_!Jc=:m uma mis_s_ão 
diferente q"Ue deve ser preservada e impulsio· 
nada. Mas, a mim, exatamente, me preocupa 
quando leio num prospecto_sobre o Projeto 
Calha Norte. uma afirmação do Presidente 
José Sarney: 

"A Amazónia brasileira_é património 
sobúando do Brasil. O País não abrirá 
mão de incorporá-la à economia nacio· 
nal, explorando seus recursos, sem co
meter, entretanto, a insensatez de des
truí-la, repetindo os crimes cometidos na 
incontida onda de progresso das nações 
desenvolvidas." 

Ontem, li,no Corr~io BrazilieDse. eritre
vista do Ministro das Relaçõ_es Exteriores, 
Francisco Rezek, que assim afirmava: 

"A floresta ama~ônica transcende a 
soberania do Brasil para fazer parte do 
patrimôllio comum da humanidade." 

Em outro ponto, um jonlalista de O Estado 
de S. Paulo escreve: 

"Rçz_ek __ acha que os países industria
lizados estariam dispostos a concordar 
com medidas, como fundos subsudiados 

- ou esquemas não ortodoxos de negocia· 
ção da díVida externa, em troca de proje· 
tos de conservação ambiental.'' 

Mais adiante, conclui ? jornalista: 

"Fica a impressão de qUe àrasÍlia está 
disposta a negociar questões ainda há 
pouco-tratadas, como a formação de uma 
inStltuTÇãO-internacional para lidar com 
os problemas ecológicos ou a aceitação 
de regras internacionais de preservação 
de florestas, supervisonadas por outros 
países." 

Sr. Ministro Carlos Tinoco, essa idéia não 
é nova. Há mais de um século, vem-se pre
gando a idéia de internacionalização da Ama· 
zónia. Há pouco tempo, essas declarações 
foram feitas de modo muito semelhante pelo 
Presidente da França, François Mitterrand. 

Gostaria de saber como V. Ex• encara essas 
questões, e se há duas linguagens, ou duas 
interpretações, do mesmo fenômeno. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3" Secre
tário, deixa a cadeira da presidência que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bt:nevkles) 
- A palavm é oferecida ao Ministro Cario:-. 
Tinoco. 

O SR. MINISTRO (General Cario:. Tino· 
co)- Ilustre Senador Arnir Lando. desejo. 
inicialmente, agradecer..a V. Ex pt..·/as refe
rências elogiosas feítas ú noss;.~ Companhia 
de Iguajará-Mirim c ao nossd 5-· Butalh~Ío 
dt" Engenharia de Construç5o 'de Porto V e· 
lho, bem como u purticipação de unidades 
do nosso Exército em uç<'ies bívico-sociais. 
as famosas Adsos que kvam assiMência mli· 
dica àquelas populaçôes desassistidas, que 
habitam local:; onde não chegam outros n.:-
cursos. 

1 

Acrescentaria a V. Ex· que, ainda hoje. 
--particularmente na Amazônia. mais especifi· 

camente em Tabatinga. o Exército continua 
prestando a sua colaboração {t sociedade, 
através da administraçiio do HOspital de Ta· 
batinga. que funciona medianté convênio do 
Ministério do Exército com o Ministério da 
Saúde e com a Secretaria de Saúde do Estado 
do Amazonas. Atende a toda• a população 
daquela região. Noventa e cinco por cento 
do atendimento de~tina-se à populaç<iO civil. 

O Batalhão de Fronteira de Tabatinga dis· 
pôe de uma .escola de 2" grau. em convênio 
com a Secretaria de Educ_ação __ do e..<;tado, e 
de urna escola profissionulizante, também 
mediante convénio. 

Vê, assim, V. Ex" que o Exér.cito brasileiro 
continua emprestando,_ e com rtiuito orgulho. 
a sua colriboraçào para que as populações 
dessas áreas mais afastadas possam dispor, 
pelo menos, de algum conforto e de alguma 
assistência, que é inerente às áreas mais de
senvolvidas. 

Agradeço a V. Ex' essas referências as nos· 
sas unidades. 

Com relação a possíveis declarações do Mi· 
nistro Rezek. eu diria que certamente ao fa· 
zê-las S. EX" está se referindo a toda a bac:ia 
amazónica, que interessa a oito países, inclu
sive ao Brasil, e que é objeto de um Pacto 
de Cooperação Amazónico que existe desde 
1978 e que vem, através de reuniOes reali
zada"s em vârios países, discutindo um enca· 
minhamento de soluções para os problemas 
globais de toda a bacia. _ 

Não tenho dúvida de que não há posição 
alguma divergente do Governo. Entendemos 
que a Amazónia é brasileira, e assim deve 
ser consideradu. Devemos ser os juízes de 
tudo, de todas as decisões relacionadas a ela. 
mas evidentemente. como se trata de uma 
bacia que abarca territórios de mais sett: pai· 
ses, existem soluções que devem ser discu
tidas em conjunto, a isso. parece-me, seria 
e ê absolutamente adequado. 

Por outro lado, a preocupação com a ecolo· 
gia e o aporte de recursos de outras nações 
para que nos ajudem a desenvolver a Amazó· 
nia, a realizar a sua ocupação racional com 
obediência aos princíJ:ÍOs de preservação eco· 
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ll\'.ica ~ a c-orrera utiliza..;:ln do.: ~ua~ t~rras 
agricult:iveb. ~erão b~m-vinda~ Je!'.J~ tjllt: 
nüo venham J1.· em:nntrn ~~ nossa sob~rania 

Es.~l.! é o meu pensamcnt\) c. acredito. t) 
p~n'i;unento de ttH.lll () Gll\.'l.'rno, 

Muito obrig_udn. 

O SR. PRESIDENTE (J'vluuro B~n~.·vide:-) 
- /\ Pn::!-.idênciu indaí!a ao _!l<tbL~ _S_c,.·llaJor 
Amir Lamln SI! J1.0:scja ~tilizar o-espaço d~~ti
nadt) à replica. 

0 Sr. Amir Lando- Sin_L Sr: Prc~idente, 
apenas para umas poucas palavra~. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) 
-Concedo a palavra a V. Ex·' 

O SR. A~!IR 1..\NllO (PMDB- RO)
Sr. Mini!'.trn. confln. m:lis. do qw.:: espero. n:1~ 
d(.!ctar:H.,·ôe..·~-de..· V. Ex' 

Ma~. não deixo uqui de rcgi~.tr:1r minha!-. 
preocupaçíiCs rdativa~ Ü!-. Jed:.tra~;.·ôes do Sr. 
Ministro da~ Rt:l:.tçôcs Extl.'riores. Rcalmen
te, ela:-. merecem um csclarcC"imento it parte 
de S. Ex·. t) Sr. Mini~tro das Rda~;.·ôcs .Exte-
riores. porque elas me d<..•lxaram uma interm
gaç:ill prof unJa, 

;\o mesmo tempn cm que se r:.tz e~:-..a afir· 
maç;io de soberania. a kh..'ia J~.· .intcrnnciona
Hzaçán cst;i cm ~·urso. E n:hl scrü d:t o pa~:.o 
inicial Je uma caminhada para que os mari
nhdro:--. ontem ~t(do;. Jo g(_)lf~). l.'_t)lllQ j:í afir· 
mou uma autoriJ<td~· americ-ana. tl'nham ago
ra a tarda Jc _ser o;. ~endarmes Ja Amazônia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BcneviJe~) 
- E:--gntatkl. portantn. a lbta Je tlrJ.Jores 
que desejavam intcrpt..'r!ar o Sr. Minbtro. Gl'· 
nc-ral Carlns Tinoco. 

O Sr. 1\larco 1\ladl'l- SL Pre~Ldc-nt.c, pC(,'n 
a palavra pela ord<.."m. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneviJes) 
- Cnncedo a palavra ao nobre s~nad\lr !\:]ar
co Macicl. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela . 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre...;;i
dente, Srs. Senadores, gostaria de, em rápí
das palavras, ao final da exposição do Sr. 
Ministro do Exército. Gen.e:ral Carlos Tino
co, de cumprimentá-lo pelos esclare:címentQS_ 
que teve oportunidade de prestar a esta Casa 
e pela forma como discorreu sobre os temas 
que foram aqui suscitados. 

Não estaria exagerando se dissesse que ho
je foi um dia importante para a instituição 
parlamentar, de modo especial para o Sena· 
Jo, porque podemos discutir de forma bas- __ 
tante profunda e, ao mesmo tempo, serena 
questões que diziam respeito-não apena<> ~o 
interesse do Exército, mas d_e todo o _Pats,_ 
fazendo com que, assim, esta ca:s_a_ çumprisse 
a sua função de grande fórum de debate. 

Portanto, ao cumprimentar S. Ex• - e 
creio que estou interpretando o sentimento 
da nossa Bancada e, por que não dizer da 
própria Casa- quero também cumprimentar 
a Mesa pela maneira como se houve na con
dução dos trabalho~. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi_f]es) 
-Desejo, nestes instantes finais, indagar ao 

nobre Ministro, General Carlos Tinoco, se 
S. Ex·• deseja fazer as suas considerações fi
nais. 

O SR. MINISTRO (General Carlos Tinô~
co)- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Desejaria, antes de encerrar. dizer que mio 
tenho dúvida do patriotismo do Ministro Re
zek c que também não tenho dúvida de que 
S. Ex• saberá esclarc_cer completamente 
quaisquer dúvidas que porventura possam 
existir com relação ao_seu 'pensamento. 

De..'iejo externar, ne5re rilonleri.tõ, o ineU 
agradecimento pela oportunidade que me foi 
dada ue-comparecer-a este Plenário. Real
mente, foi multo grátifidune para fnirh c para· 
a minha instituição. a instituição que tenhü 
a honra de comandar, vir aqui, ne5ta tarde. 
prestar esclarecimentos relacionados com o 
futo específico e debater, ne~te Plenário de 
elevada_mYel, alguns dm; problemas que nos 
preocupam a todos nós, relativos a nossa 
Amazónia. 

Fica pois o mc_u agradecimento. 
Gostaria, antes-de encerrar, de dizer aos 

Srs; - porque tenho certeza de que esta é __ 
uma informação ·que gostariam de ter- que 
dos nove militares que foram fúíd6S-no aci
dente do rio Traíra, cinco já receberam alta, 
esfando apenas internados, no Hospital Mili
tar de Manaus, um sargento, um cabo e dois 
soldados, e estão passando bem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito 
obrigado a todos os Sr's. Senadores. (Palmas.) 

O SR. PRESIOENTf: (Mauro Benevides) 
-A Presidência; neste iii~tante, deseja dci>
tacar o modo presto com que o Ministro do 
Ext!rcito, General Carlos Tinoco. atendeu à 
convocação do Senado Federal, a requeri
mento do Líder Humberto Lucena, e, no seu 
brilhante currtculo de Oficial do Exército bra
si!Clro, que o fez ascender ao maior-posto 
da"fiíerarquia e, agora, ao exercício da Pasta 
Ministerial no Governo do Presidente Fer
nando Collor de Mello, o Sr. Ministro Gene
ral Carlos Tirioco-vé Til.Serir-se ria marCante. 
trajetória m----ª~-_!!_m_a ínequívoca demonstra
ção da sua formação democrática, vindo ao 
Senado Fedei-al e respondendo com compe
tência, descai-tino e clarividt!ncia a todas as 
interpelaç6es dos Srs. S.enadores em torno 
dessa momentosa questão. 

A Presidência avisa aos Srs-. Senadores que 
o Ministro, General Carlos Tinoco, receberá 
os cumprimentos no Gabinete da Presidên
cia. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco -
Alexandre Costa - Alfredo Campos - Al
mir Gabriel- Aureo Mello- Carlos Patro
cínio- Chagas Rodrigues- Darcy Ribeiro 
- Elcio Álvares- Fernando Henrique Car
doso- Irapuan Costa Júnior- João Rocha 
- Jutah_y Magalhães- Lucfdio Portella
Magno Bacelar - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Mauríco Corréa - Meira Filho -
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE tMaurn Bo.::neviJo.::s) 
-Nada mais havendo a tratar. vou enco.::rrar 
<.1 presente ses~ã.L), Jcsignantlo para a nrtlin<i
ria de amanhoi a ~o.::_guinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Vnta~·üo, em turno Linico. dtl Pwj..:-tn de 
Lei Jn St::twdu n' .3J5. di.! llJKl), de autnria 
do Senador Mareio Lacerda. que regu!amcn· 
r a \) art. '227. * (l ·• da (\mstituiçüo FeJ~:.·ral. 
dando nm·a red:.t..;;in <JO item I dn art. 52. 
e 7" do art. 5--l- da L~:.•i n 6.(115. Uc 31 de 
dez~mttrn Jl' IY/3. tcndll 

PARECER. :-.nh n" .1hll. J~ llJYO. da Co
missiio 

--de Cori~tituiçào, .Justiça c Cld:.ldania. fa
vorável. com emenda de n· l·CCJ. Cllm voto 
veni:'idu. t..'lll ~t:parado: dn S~..·nalrur Nei 1\.h
ranhül), 1.0: vntll Vl'nciJu thl Senador Jll:.io Mc
nczc~. 

--l-

Votaç:.iLl, cm turno único. do Rc~Jucrimen
tn il · 91. tk J9lJ l. lic autnrb ,lo St:nador A f
fom,l) (amargo, solicitanJu. nos ternws l'l'~i
mcntais. :l retirada. t:tll carúter ddinitivu. Jo 
Projetu tk Re~uluç:in n [.t, de 1991. de !-.U<l 
au1~1ria. qut> dü nova rcd:.t<.;:h) tiL) art. 65 do 
Regimento Interno Jo Senado f:c~kral. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N lJ--1-, DE ll.JgH·(COMPLEMENTAR) 

(Tramitando t.:m conjunto (.'Om o 
Projeto ~k L..:í do Senado n" 21--1-, 

de 19:-\9 C'mnpl<.'mentar 

Di~cuss:io, cm turno únil-ll. Ju Prujctu de 
Lt::í Jo Senado n" Y--1-, de llJ<'-iN-Compkmt:ntar, 
di.! autoria dtl s~'nador Cid Sah11ia de Can-·a
lho. -4uc di~pl)C -..nhn: a rc!aç:ln Jc L.!tnprt:gn 
protegida contra de~pcdiJa arhitrüria nu ~em 
ju~ta causa e d<i nutra~ pn)vid0ncia:--, tendn 

PARECER. sob n· JlJN, de Jl?9!1, da Co· 
missão 

-de Assuntos Sociais, favorjvcl au proje
to no:. termo~ Jc_sub:-titutivo qut..' llfcn:~.·e. 

-4-

PRO.IHO DE LEE DO SI' NADO 
N .. 21--1-. o i: lYXK-(C'OMPLEMENTARJ 

(Tramitando t:m • . .'onjunto com n 
Prnjdo J~ Lei d•1 Senadn rf' 9-1-. 

dt..' llJNlJ-_Compkmcntar 

Discus!-.:lo, cm turno tínicl).do Pmjctu de 
Lei Ju Senado n· ~1--1-, dt: 19NH-Compkmen
tur. de iniciativa da Comis:--ão Dirctnra. que 
Jispôc sob r~.· a protcç{in de rel;u;ún de empre
go contra a di:.pcn-.;1 arbitr:íria ou sem justa 
causa c Já outr'--ls proviJ0ncia!'.. tcndo 

PARECER. sob n·• 3'JK. de ll.J')O. tia Co
m1ss:.'io 

- de Assuntos Sociais, favndvcl ao proje
to nos termos de substitutivo que oferece. 

-5-

Dburssão, cm turno único. do Projc_to de 
Ld Jn Senado n" -.:!OX. dt..• llJNlJ. dr.: autoria 
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do S_enador Jorge Bornhau!\en. qut: disp~ie 
sobre os ohjctivo~ tla educuç:io superinr. esta
hdece critérios para :1 organiza~·:io t.: funcio
namento das universidade':\ hru.,ileiras c <,l<i 
outrus providências. tcndn 

PARECERES. sob n·'I6:! c 47L.dc 1'-JlJ(l. 
da Comissão 

-de Educação, 1" pronunciamento: fav1)· 
nível ao projeto com voto vencido. cm sepa
rado, do Senador Wilson Martins; :2" pronun
ciamento: favonível ao projeto e contr:írio 
a~ emendas oferecidas nos termos do art. :!J5. 
II. c, do Regimento Interno. com voto venci
do tio Senador Hugo Napolt:üo. 

O SR. PRESIDENTE (Maum Bcne..•vide:.) 
- Est3 encerruda a ses!>:io. 

( Le1·anra-s" a ses.wio tb' /8 horas e 20 
minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 238, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regutamen· 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~· 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~. da 
Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n"002A94/91-4, resol
ve nomear LEILA DORIS DE MONTAL
VÃO GUEDES, para exercer o cargo, em 
comissão de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no Ga
binete do Senador Coutinho Jorge, a partir 
de 14 de março de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(•) Republic3do por haYet saido com incorreç-lio no DCN, 
Seção II, de 21·2·91. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 369, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamenR 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, Je 1973, resolve 
nomear DENISE RAMOS DE ARAÚJO 
ZOGHBI, Analista Legislativo, Área de ProR 
cesso Legislativo, Classe "Especial", Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Fede~ 
ral, para exercer o cargo, em comissão, de 
Assessor da Secretaria-Geral da Mesa, Códi
go SF-DAS-102.3, do QuadrQ Permanente 
do Senado FederaL 

Senado Federal, 3 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 370, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen-

tares, de conformiçlade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Direcora n" 2, de 1973, e tendo 
em vista o disposto na Resolução SF n'' 130, 
de 1980, e no artigo 4" do Aio da Comissão 
DiretoTa n" 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n" 014.163/90-0, resol· 
ve_autorizar a alteração do contrato de traba· 
lho de JOSÉ CARLOS DE ANDRADE, 
contratado sob o regime jurídico da CansaR 
lidação das Leis c;lo Trabalho _e do Fundo de 
Garantia dQ Tempo de Serviço, do emprego 
de Secretário Parlac;nentar, para o emprego 
de Assessor Técnico, com o salário equiva
lente ao vencimento do símbolo DAS-3, com 
lotação e exercfcio no Gabinete do Senador 
Hydekel Freitas, com vigência a partir de 13 
de novembro de 1990. 

Senado Federal, 3 de abril de 1991.- Se: 
nadar Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 371, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua c_omperência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competênCia que_ lhe foi outorgada pelo Ato_ 
da ConliSsOO -Díi'etora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro· 
cesso n9 002.095/91·2, resolve aposentar, vo· 
luntariamente VICENTE DE PAULO PE· 
REIRA DA SILVA, Auxiliar Legislativo, 
Classe "2•", Padrão III, do Quadra Pei'ma
nente do Senado Federal, nos termos do arti· 
go 4", inciso III, alínea "c", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 186,_ inciso UI, alínea 
"c", 62, § 2~. e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, 
e, ainda, com os artigos 490 e 503, do Regula· 
menta Administrativo do Senado Federal, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF 

__ no 87:,_ d.e )989, com proventos proporcíonais 
ao tempo de- seiviço, correspondente à razão 
de 30/35 (tritita trinta e cinco avos) do seu 
vencimento, observado o disposto no artigo 
37, inciSo XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N? 372, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolução 
SF no 130, de 1980:no artigo 4~ do Aio da 
Comissão Diretorã n9 1, de 1991, e tendo 
em vfsta o que consta do Processo n9 
005.586/91-7, resolve rescindir, a partir de 
18 de março de 1991, o contrato de trabalho, 
sob o regime jurfdfC6-da Consolidação das 
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
do Tempo de SerViço, de ADOLFO PEDRO 
NIECKLE~ do emprego de Assessor Técnico 
do Gabinete do Senador Magno Bãcelar. 

Senado Federai, 3 de abril de 1991. -_Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
- N~ 373, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n1' 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão' 
Diretora n" 1, de 1991, resolve nomear EZE
QUIAS PAULO HERINGUER Fli.HO pa
ra exercer a· cargo, -em comissão, de SecreR 
tário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotaç-.lo e exercício no Gabinete do Senador 
Darcy Ribeiro, a partir de 1~· de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 3 de abril de 1991. -Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 374, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nP 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~, da 
Lei n\' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, resolve nomear IV A
NA LUCIA DAHER para exercer o cargo, 
em comissão de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-102."1, do Quadro de_ Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Darcy Ribeiro, a 
partir de 1~ de fevereiro de 1991. · 

Senado Federal, 3 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevfdes, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 375, DE 1991 

O Preslderite do -senado Federal, no uso 
da suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~> 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei a~ 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão _ 
DiretOra n° 1, de 1991, resolve nomear MA~ 
RIA DE NAZARETH GAMA E SILVA 
para exercer o cargo, em comissão de SecreR 
tário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senado-r
Darcy Ribeiro, a partir de 1~ de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 3 de abril de 1991. -Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 376, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor
do com a disposto no artigo 243,_§ 2\,da,. 
Lei n~ 8.112, de 1990 e no Ato da ComissãO-



1406 Sexta-feira 5 DIARIO DO C'ONGRFS~O Ni\CION/\1 (Scç!lo 11) Abril de 1991 

Diretora n" 1, de 1991, resolve nomear FLÁ
VIO BAPTISTA DA SILVEIRA para exer
cer o cargo, em comissão de Secre~ár:iQ Parla
mentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com_ lotação 
e exercício no Gabinete do Senador Flaviano 
Melo, a partir de 1'·' de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 3 de abril de 1991.- Se
n~dor Mauro Benevides, Presidente, _ 

ATO DO PRESIDENTE 
~~ 37'} !_"DE~l991-

0 Presidente do Senado Federal, no uso 
da suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi" outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor-
do com o disposto no artigo 243, § z~, da 
Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 

Diretora n" 1, de 1991, resolve nomear IONE 
RAMOS DE FIGÜElR"Et5ú pa!â. eXerêei' 
o cargo, ·em" comiSsão de Se'Cretárío Parla-_ 
mentar, CÓdigo SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e ·exercício no Gabinete da Liderança do 
PMDB, a partir de 20 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 3 de abril de 1991. -Se
nador Mauro Benevfdes, Presidente. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI - N° 35 SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 1991 BRASluA. DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N'99, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 18 de juubo de 1989, a concessão 
outorgada à Rede Riograndense de Emissoras Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 1' É aprovado o ato, a que se refere o Decreto n' 98.481, de 7 d_e dezembro de 1989, 
que renova por dez anos, a partir de 18 de junbo de 1989, a concessão outorgada ã Rede Riograndense 
de Emissoras Ltda., através do Decreto n' 83.451, de 14 de maio de 1979, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do SuL -

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de abril de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 30' SESSÃO, EM 5 DE 
ABRIL DE 1991 

LI-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Offcios do 1' Secretário da Câ

mara dos Deputados 

N? 25/91, comunicando o arquivamento 
da seguinte matéria: - Projeto de Lei 
do Senado n?163/90 (n9 5.974/90, naquela 
Casa), que estabelece prazo para os man
datos dos atuais governadores dos Esta
d~ de Roraima e do Amapá. 

SUMÁRIO 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos das segUintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n? 14, de 
1991 (n\' 290/91, na Casa de origem), que 
dá nova re~ação ao parágrafo único do 
art. 17, da Lei n~ 8.088; de 31 de outubro 
de 1990, que "dispõe sobre a atualização 
do Bónus do Tesouro Nacional e dos de
pósitos de poupança e dá outras provi
dências". 

-Projeto de Lei da Câmara n9 15., de 
1991 (n' 5.940/90, na Casa de origem), 

que dispõe_ S()bre a periodicidade dos cen
sos demográficos e dos censoS económicos 
e dá outras providências. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: :...._ 
Ofício "S" n~ 7, de 1991, do Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhan
do ao Senado Federal pedido formulado 
pelo Governador do Estado de Minas Ge
rais para a colocação de Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Minas GeraiS 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁPIOO DO SI!!IADO PBDBRAL 

PASSOS l'ORTO 
Di:retor-Gc:ral do Sc:udo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Erccutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor AdiRÜliltrativo 
WIZ CARLOS DB BASTOS 
Diretor btdustrial 

DIÁRID DO OONGRBSSO NACIONAL 
Impreuo sob respoasabilidlde da Meu do Seudo Federal 

ASSINATURAS 

Semestral --···-·················· ... ··---·---------- Cr$ 3.519,65 

PLORIAN AUGusrc> OOUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjaato 

destinadas ao giro de 23.301.464 LFT
MG. (Projeto de Resolução no 19191.) 

-Ofício "S" n9 12, de 1991, do presi
dente do Banco Central do Brasil, enca
minhando ao Senado Federal, pedido for
mulado pela Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro, no sentido de que seja autori
zada aquela entidade a emissão e coloca
ção no mercado, através de ofertas públi
cas, de (LFTM-Rio) destinados_ao gíro 
de 12.340.000 (LF'!'!YI-:Rio), com venci· 
menta de maiço a julho de 1991. (Projeto 
de Resolução n? 20/91.) _ 

-Ofício "S" n? 13, de 1991, do Gover
nador do Estado de Santa Catarina, enca~ 
minhando solicitação de emissão e coloca
ção no mercado de Letras Financeiras do 
Tesouro--do Estado de Santa Catarina 
(LFTC) destinadas ao giro de-
1.733:014.371 LFTC com vencimento nos 
meses de abril e_maio de _1991. (Projeto 
de_Resolução no 21/91). 

1.2.3- Comunicações da Presidência 

-Prazo para tramitação e apresenta
ção de emendas ao -Projeto de Lei da Câ· 
mara no 15/91, lido anteriormente. 

- Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Resolução nG 1 19, 20 e 
21, de 1991. 

1.2.4- Requerimentos 

-N9 100/91, de a~toria do Senador 
Gerson Camata, solicitando do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, 
informações que menciona. 

-N91Ql/91, de autoria do Senador Al
mir Gabriel, solicitando do Ministro do 
Trabalho e da PreviÇit;p._cia __ Social, infor
mações sobre resultado de auditoria na
quele Ministério. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR V ALMIR CAMPELO ~ 
Encaminhando à Mesa, projeto de lei que 

institui a obri&atoriedade_de elaboração 
de demonstração do valor adicionado e 
dá outras providên,cias. 

Tiragem 2.200 excmplarea. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Pre· 
cariedade da Rodovia BR-_3.64~ no trecho 
Porto Velho-Rio Branco. 

SR. PRESIDENTE- Apreço do Se
cretário de Economia, Dr. Antônio Kan
dir, ao Congresso Nacional, desmentindo 
notícia em contrário veiCulada na Impren
sa. 

SENADOR MAURÍCIO COR
RÊA-Posse do Dr. Marcelo.Lavanére 
Wãilderteyna-Pfesídênciã da-OAB. Preo
cupação de S. Ex• com o sigilo na demar· 
cação de_fronteira Br.asil-Venezuela. 

1.2.6 - Comunicações 

::..:.·na Bancada do PDS, referente à in
dicação do Senador Oziel Carneiro para 
exercer as funções de líder do partido. 

-Da Liderança do PDS, referente ã 
indicação do ~a dor Esperidião Amin, 
para função de vice-líder do partido do 
no Senado. 

-Dos membfoS-dO-PffC, referente ã 
indicação do Senador Amazonino Men
des, para exercer as funções de líder do 
partido. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidência 
......_ Recebimento de indicações das lide

ranças das bancadas COUI attJ.ação na Casa, 
lidas anteriormente, determinando a sua 
publicação, a fim de que- surtam todos 
os efeitos regimentais. 

1.2.8- Discursos do Expediente (conti· 
nuaçãoJ 

SENADOR GARIBALDI ALVES 
FILHO - Inadimplência de pequenos 
produtores rurais do Rio Grande do Nor
te em faté aos altos custos do crédito agrt
cota:rurido Constitucional do Nordeste. 

SENADOR JUTAB'I' MAGA
LHÃES- Trabalho da-ASsessoria do Se· 

_ nado em subsfdio à Comissão Mista que 
estuda o problema da regulamentação de 
terras. Comparecimento do Ministro do 
Exército ao Plenário do Senado na tarde 
de ontem. 

1.2.9- Leitura de Projetos 
-:-:-Projeto de Lei do Senado n" 49/91, 

de autoria do Senador Mareio Lacerda, 
que dispõe sobre o salário-famma do tra
balhador e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 50/91 
de autoria do Senador Francisco Roltem: 
berg, que torna obrigatória a publicação 
mensal, pelo Denatran, no DOU, da rela
ção de vefculos furtados e de veículos 
apreendidos. 

-Projeto de Lei do Senado n'' 51/91, 
de autoria do Senador Francis'co Rollem
be_rg, que altera a redação da Lei n" 5.108, 
de 21 de_ setembro de 1966 - Código Na
dona! de Trânsito. 

-Projeto de Lei do Senado n6 52/91, 
de autoria do Se_nador Fernando Henri
que Cardoso, que estabelece medidas pa~ 
ra a proteção do mercado de trabalho da 
mulher e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n" 53/91, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que dispõe sobre o livre aç~sso ã~ praias 
de terrenos de marinha e seu uso público. 

-Projeto de Lei do Senado n'·' 54/91, 
de autoria do Senador Valmir Campelo, 
que institui a obrigatoriedade de elabo
ração de demonstração· do valor adicio
nado e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 55191 
-Complementar, de autoria do Senador 
Alfredo Campos, que dispõe sobre a cria
ção ·de estado e tert!tório. -

1.2.10- Requerimento 
- N~ 102/91, de autoria do Senador 

Darcy Ribeiro, solicitandQ _<!-_1,!-torizaç-ão-do 
Senado Federal para desempenhar missão 
no exterior, no Encontro de Barcelona, 
a ser realizado em Sevilha, de 8 a 13 de 
abril, sob o patrocínio do Governo da Es
panha. 

1.2.11 - Discursos do_Expediente (coo~ 
tinuação) 

SENA))OR MANSUETO DE LA
VOR - Análise do Governo Collor a 
propósito da visita do Presidente da Re
públíca a Juazeiro do Norte-CE. 
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1.2.12- Comunicações da Presidência 
-Recebimento do ofício do Líder do 

PFL, sobre indicação do Senador Meira 
Filho, para compor, como suplente, a co
missão parlamentar de inquérito destina
da a apurar irregularidades na Previdên-
cia Social. . 

-Designação das comissões para emi
tirem pareceres sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n9s 1 e :4, de 1991, 
lidas em sessões ant~riores. , 

1.2.13- Comunicação da Liderança do 
PTB 

-Da Liderança do PTB, sobre altera
ção na reapresentação do partido na 
comissão parlamentar mista de inquérito 
destinada a apurar irregularidades na Pre
vidência Social. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado nq 335, de 
1989. de autoria do Senador Ma_rcio La
cerda, que regulamenta o art. 227, § 6°, 
da Constituição Federal, dando nova re
dação ao item 1", do art. 52 e 7~ do art. 
54 da Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. Votação adiada nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. 

Requerimento no 91 de 1991, de autoria 
do Senador Affonso Camargo, solicitanK 
do, nos termos regimentais, a retirada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Reso
lução o? 14, de 1991, de sua autoria, que 
dá nova redação do art. 65 do Regimento 
Interno do Senado FederaL Votação adia
da nos termos do art. 168 do Regimento 
Interno. 

Projeto de Lei do Senadp no 94, de 
1988--Comptem<.:ntar, de autqria do Se
nador Cid Sabóia de CarvaJho, que dispõe 
sobre a relação de emprego protegida 
contra despedida a:bitrária 01.1 sem justa 
acusa e dá providên~ias. Discurssão so-

brestada em virtude do adiamento da vo~ 
tação do Requerimento n" 103/91, nos ter
mos do art. 168 do Regimento Interno. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n"214/89-Complemen
tar). 

Projeto de Lei do Senado n~ 214, de 
1989 - Complementar, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dispõe sobre a 
proteção de relação de emprego contra 
a dispensa arbitrária ou sem Justa causa 
e dá outras providências.Discussão so
brestada em virtude do adiamento da vota
·ça:o -do Requerimento no 103/91, nos ter
mos do art. 168 do Regimento Interno. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n~ 94/88 - Comple-
mentar.) -

Projeto de Lei do Senado n9 208, de 
1989, de autoria do Senador Jorge Bor
nhausen, que dispõe sobre os objetivos 
da educação superior, estabelece critérios 
para a orgatiizaçao e funcionamentO das 
universidades brasileiras e dá outras proK . 
vidências. Discussão sobrestada em virtu
de do adiamento da votação do Requeri
mento n? 104/91, nos termos do art. 168 
do Regimento Interno. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

-Requerimento no 102191, lido no Ex
pediente da presente sessão. Votação 
adiada, após parecer favorável da comis
são competente. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR AMlR LANDO - A so

berania amazónica e a contradíção das de
clarações de importantes autoridades go
vernamentais. 

SENADOR MAR CIO LACERDA
Comentá_rios sobre o artigo dp Presidente 

Fernando CoHor - Opção democrática 
pelo desenvolvimento. Disposições da Pe
trobrás de atingir a produção diários de 
mil barris de petróleo. 

SENADOR ALBANO FRANCO -
Posse do engenheiro Alfeu de Meto Va
lença na Presidência da Petrobrás. 

SENADOR MARCO MAClEL -
Cinqüentenário da criação do Teatro de 
Amadores de Pernambuco --:--TAP. 

SENADOR TEOTONIO VILELA FI
LHO- Apelo em prol da conclusão da 
Escola Técnica Federa( de Palmeira dQs 
fndios-AL. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS
Liqüidação extrajudicial da MinasCaixa. 

SENADOR NELSON WEDEKlN
O papel do Congresso Nacional em rela

ção ao comércio exterior. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

- N'' 378 a 388, de 199I 

3- PORTARIA DO DIRETOR
GERAL 

- N• 6, de 199! 

4- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

-Ata da zs~ Reunião Ordináia, reali
zada em 21-3-91 

-Ata da 7' Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada em 
2-4-91 

' 

5- MESA DIRETORA 

6- LíDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- EDITAL 

Ata da 30~ Sessão, em 5 de abril de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência :Tos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Jutahy Magalhães 

ÀS 9 HORAS, ACHAM·SE P1<ESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - -Ama~onino Mendes 
-Amir Lando- Carlos Patrocínio- Couti
nho Jorge - Darcy Ribeiro -E leio Álvares. 
- Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo -
Garibaldi Alves - Gerson Camata - Josa
phat Marinho -José Paulo Bisai- Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Lourival 
Baptista- Mansueto de Lavpr-:-:- Marco Ma
ciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides 

-Nelson Wedekin ___:_ Ney Maranhão -Pe
dro SimOn -_:Ruy Bacelar-Teotónio Vilela 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
--A lista de presença acusa o compareci
mento de 25 Srs. Senadores. Havendo núme
ro·reiiril.ental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Se:retárío procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO~SECRETÂIHO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N? 25/91, de 3 do corrente, coniuni~ando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 163, de 199() (n• 5.97419(), naquela Casa),· 
de autoria do Senador Leite Chaves, que e..<~-
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tabelece prazo para os mandatos dos atuais § 29 Para os efeitos do disposto neste arti
govemadores dos Estados de Roraima e do ·go, con~idera-se período mínimo de rendi-
Amapá. menta: 

Encaminhitiido à revisão do Senado aut6- a) para os depósitos de pessoas físicas e 
grafos dos seguintes projetas: entidades sem fins lucrativos, o mês corrido 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA a partir da data de aniversário da conta de 
depósito de poupança; e 

N~ 14, DE 1991 b) para os demais depósitos, o trimestre 
(N~ 290/91, na Casa de origem) corrido a partir da data de aniversário da 
Dá nova redação ao parágrafo único conta de depósito de poupança. 

do art. 17, da Lei n• 8.088, de 31 de outu- § 3° A data de aniversário da conta de 
bro de 1990, que "dispõe sobre a atuali- depósito de poupança será o dia do mês de 
zação do Bônus do Tesouro Nacional e sua abertura, considerando-se a data de ani-
dos depósitos de poupança e dá outras versário das contas ab~rtas nos dias 29, 30 
providências". e31 como o dia 1" (primeiro) do mês seguinte. 

§ 4v A atualização monetária de que tra-
O Congresso Nacional decreta: ta este artigo será computada mediante a apli-
Art. 19 O parágrafo úilico"-do art. 17• da cação da variação do valor nominal do BTN 

Lei n"8.088, de 31 de outubro de 1990, passa verificada: 
a vigorar com a seguinte redação: a) pará os depósitos de pessoas físicas e 

"Art. 17. . ..... ·~~·--~~~~~·-~·~~c~,<~-- -entidad_e_s sem fins lucrativos, no mês imedia-
1 - ···········'·····H·---.--.--"-.~----~~ .. ~~~··· tamente anteriOr ao do crédito de rendimen· 
II- ......................... ~-~·~-=-"""-~~~ tos; e 
Parágrafo único. No caso de pessoas b) para os demais depósitos, no trimestre 

jurídicas tributadas com base no lucro encerrado no mês imediatamente anterior ao 
real, os rendimentos referidos neste arti- do crédito de rendimentos. 
go passarão a integrar a base de cálculo § 5" O crédito da atualização monetária 
do imposto, no encerramento do perfo· e dos juros será efetuado: 
do-base de apuração, quando efetiva- ã) ffierlsãimente, na data de aniversário da 
mente convertidos em cruzeiros." conta, para os depósitos de pessoas física<> 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data e entidades sem fins lucrativos; e 
b) trimestralmente, na data de aniversário de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em no último mês do trimestre, para os demais 
contrário. depósitos. 

§ ~ _ A taxa de juros fixadas no caput des· 
LEGISLAÇÃO CITADA te artig_o aplica-se aos depósitos de poupança 

LEI N'' 8.088, livre e rural, devendo para as demais modali· 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1990 dades prevalecer aquela estabelecida na legis· 

Jação e atos normativos especlficos. 

Dispõe sobre a atualização do Bónus 
do Tesouro Nacional e dos depósitos de 
poupança, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a.seguinte lei: 

Art. lo O valor nominal das Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, emitidas ante
riormente a 15 de janeiro de 1989 (artigo 
69 do Decreto-Lei n~ 2.284, de 10 de março 
de 1986) e do Bónus do Tesouro Nacional 
- BTN, será atualizado, no 1" (primeiro} 
dia de cada mês, pelo Índice de Reajuste 
de Valores Fiscais- IRVF, divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística- IBGE, de acordo com meto
dologia estabelecida em portaria do Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Parágrafo único. O vãlor do BTN Fiscal 
do 1 ~ (primeiro) dia útil de cada mês corres
ponderá ao valor do BTN fixado para o mes
mo mês. 

Art. 2" Os depósitos de poupança, em 
cada perfodo de rendimento, serão atualiza
dos monetariamente pela variação do valor 
nominal do BTN e renderão juros de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês. _ 

§ 19 A atualização monetária e ós juros 
serão calculados sobre o menor saldo diário 
apresentado em cada perfodo de rendimento. 

Art. 3° O disposto no artigo anterior 
apUca-se ao crédito de rendimento realizado 
a partir do mês de junho de 1990, inclusive. 

Art. 4• (Vetado). 
Art_. 5o (Vetado). 
Art. 6" (Vetado). 
Art. 7• (Vetado). 
Art. 89 t autorizado o pagamento, em 

cruzados novos, do valor de aquisição de bens 
imóveis de propriedade da União e de suas 
autarquias. 

§ 1'·' O produto da "alieriação dos bens de 
que trata este artigo será obrigatoriamente 
utilizado no resgate de títulos da dívida públi
ca federal, preferencialmente junto ao Banco 
Central do Brasil. 

§ 2u _ 9 disposto no parágrafo anterior 
não se aplica ao produto da venda dos bens 
imóveis previstos nas Leis noS 8.011, de 4 de 
abril de 1990, e 8.025, de 12 de abril de 1990. 

§ 39 O Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento regulamentará o disposto 
neste artigo, podendo autorizar a transferên· 
cia de titularidade de cruzados novos para 
aquisição dos bens a que se refere o caput 
d~_te artigo. 

Art. 9o __ Dê-se ao artigo 18 da_ Lei n9 

8.024, dil2-de abril de 1990, a seguinte reda
ção: 

"Art. 18. O Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento poderá: 

I- reduzir cada um dos prazos e ele
var cada um dos limites estabelecidos nos 
artigos 5°; -6~ e 7\ desta lei; 

II -autorizar leilões de conversão an
tecipada em cruzeiros, de direitos ex
pressos em cruzados novos, em função 
de objetivos da política monetária e con
veniéncia em ser ampliada a liquidez da 
economia." 

Art. 10. As conversões a que se referem 
o § lu do artigo so, § 1~ do artigo 69, § 1" 
do artigo 7Q e artigo 10 da Lei nu 8.024, de 
12 de abril de 1990, far-se-ão, em qualquer 
hipótese, na moeda que tiver curso forçado 
e poder liberatório pleno à época de sua vi
gência, sendo vetada a restituição compul
sória em tftulos da dívida pública ou em qual
quer outro título financeiro. 

Art. 11. É o Banco Central do Brasil au
torizado a instituir uma modalidade de cader
neta de poupança viriculada, nas seguintes 
condições: 
I- para cada valor em cruzeiros deposi

tado durante o prazo mínimo de 10 (dez) 
meses, será assegurada, ao término desse pra
zo, a conversão de idêntico valor de cruzados 
novos, daqueles recolhidos ao Banco Cen
tral, Qa forma do artigo 9" da Lei nu 8.024, 
de :tf de abril de 1990, em nome do titular 
da conta; 
· II- aplicar-se-ão à caderneta de poupan

ça de que trata este artigo todas as demais 
condições de remuneração e prazo válidas 
para os depósitos de poupança livre. 

Parágrafo único. O Banco Central do 
Brasil estabelecerá as demais condições rela
tivas às cadernetas de poupança referidas no 
caput deste artigo, bem como disciplinará o 
direcionamentb dos recurSos captados, os 
quais deverão ser preferencialmente utiliza
dos para cobertura dos saldos devedores das 
instituições financeiras junto ao Banco Cen
tral do Brasil. 

Art. 12. (Vetado). 
Art. 13. É autorizado, a partir de 13 de 

setembro de 1990, o pagamento integral, em 
cruzados novos, de saldo deve_dor, inclusive 
de parcelas atrasadas, de mutuários junto ao 
Sistema Financeiro de Habitação - SFH, 
desde que seja efetuado em parcela única 
e o contrato esteja enquadrado nas condições 
da Lei n'·' 8.004, de 14 de março de 1990. 

§ 19 Nos casos em que a propriedade do 
imóvel habitaCional financiado por institui
ção integrante do SFH seja comum a mais 
de uma pessoa, admitir-se-á a utilização de 
saldos em cruzados novos de titularidade dos 
co-proprietários, para a finalidade indicada 
neste artigo. 

§ 29 Poderão ser utilizados para a finali
dade e nas condições previstas neste artigo, 
observada a legislação pertinente, os saldos 
das contas vinculadas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço- FGTS, do proprie
tário ou cc-proprietários do imóvel. 

§ 39 Os recursos em cruzados novos rece
bidos pelas instituições financeiras na quita
ção das dívidas de que trata este artigo: 
I- ficarão depositados em nome da insti

tuição financeira, no Banco Central do Bra-
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sil, e convertidos em cruzeiros, a partir de 
16 de setembro de 1991. em 12 (doze) parce
las mensais, iguais e sucessivas; 

II- serão atualizados monetariamente 
pela variação do BTN Fiscal, a partir da data 
de quitação da dívida junto ao agente finan
ceiro, acrescidos de juros equivalentes a 6% 
(seis por cento) ao ano ou fração pro rata; 

III- não poderão ser utilizados no reco
lhimento de cruzados novos ao Banco Central 
do Brasil, para os fins previstos no artigo 
9~ da Lei 06 8.0.24, de 12 de abril de 1990; 
e 

IV- terão a titularidade transferída_à Cai
xa Econômica Federal, até o limite recebido 
dos mutuários, no caso de quitação de contra
tos celebrados com recursos de repasses ou 
refinanciamentos do extinto Banco Nacional 
da Habitação, obscrvaçio o disposto nas alí
neas anteriores. 

Art. 14. O Ministro d~LEconomia, Fa
zenda e Planejamento poderá autorizar, para 
quaisquer contrato!'. de financí3.mento habita
cional, a utilização de cruzados novos na qui
tação do saldo devedor de mutuários junto 
ao Sistema Financeiro de Habitação- SFH. 

§ 1• (Vetado). . .. ·-
§ 29 Os recursos em cruzados novos rece

bidos pelas instituições financeiras na "quita
ção das dívjdas de que trata este artigo: 
I- ficarão depositados em nome da insti

tuição-financeira, no Banco Central doBra
sil, e convertidos em cruzeiros, a partir de 
16 de setembro de 1991, cm 12 (doze) parce
las mensais, iguais e sucessivas; 

II -serão a tualizados monetariamente 
pela variação do BTN Fiscal, a partir da data 
de qdtação da dívida junto ao agente finan
ceiro, acrescidos de juros equivalentes a 6% 
(seis por cento) ao ano ou fração pro rata; 
III- não poderão ser utilizados no reco

lhimento de cruzados novos ao Banco Central 
do Brasil, para os fins previstos no artigo 
9" da Lei n" 8.024, de 12 de abril-de 1990. 

Art. 15. Os-§§ lo e 2u do artigo 59 , os 
§§ I' e 2• do artigo 6' e os §§ 1" e ;l' do 
artigo 79 da Lei no 8.024, de 1990, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 59 ''''•••••n•v•~-- ............. , .. . 

§ 1'·' As quantias que excederem o 
limite fixado no caput deste artigo serão 
convertidas, a partir de 16 de setemb_rç, 
de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais 
iguais e sucessivas, segundo a paridade 
estabelecida no§ 2°, do artigo 1", desta 
lei. 

§ 2~ As quantias mencionadas no 
parágrafo anterior serão atualizadas moR 
netariamente pela variação do BTN Fis
cal, verificada entre o dia 19 de março 
de 1990 e a data do efetivo pagamento 
das parcelas referidas no dito parágrafo, 
acrescidas de juros equivalentes a 6% 
(seis por cento) ao ano ou fração pro 
rata. 

Art. 6~ ........... " .... .--.,...._~--------

§ I~ As quantias que excederem o 
limite fixado no caput deste artigo serão 

convertidas, a partir de 16 de setembro 
de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, segundo a paridade 
estabelecida no § 2", do artigo 1" desta 
l~i. -

§ 2o As quantias mencionadas no 
pará-grafo anterior serão atualizadas pela 
variação do BTN Fiscal, verificada entre 
a data do próximo crédito de rendimento 
e a data d_o efetivo pagamento das parce
las reft:ridas no dito parágrafo, acresci
das de juros equiValentes a 6% (seis (seis 
·por cento) ao ano ou fração pro rata." 

Art. 7" ......................... ~··········V 

§ 1" As quantias que excederem o 
limite fiXado no caput_ deste artigo serão 
convertidas, a partir de 16 de setembro 
de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, segundo a paridade 
estabelecída no § 2", do artigo 1" desta 
lei. 

§ 2" As quantias mencionadas no 
parágrafo anterior Serão atualizadas mo
netariamente pela variação do BTN Fis
cal, verificada entre a data de vencimen
to do prazo oiíginal do títulO e a data 
do efetivo pagameilto das parcelas refe
ridas no dito parágrafo, acrescidas de ju
ros de 6% (seis por cento) ao ano ou 
fraçãCi pro rata. - -- --

Art. 16. O Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento fornecerá, trimestral
mente, às Comissões de Assuntos Económi
cos do Senado_f'ederal e de Econàmia, Indús
tria e Comércio, e de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados, todas as informa
ções necessárias ao acompanhamento e ava
liação do plano de estabilização definido pela 
Lei.n~ 8+024, de 1990, entre as quais a progra
mação monetária, prevista e realizada, sua 
compatibilização com a política económica 
e, mais especificamente,_com a política fiscal, 
e relatórios_sQbre a liquidez, normas, instru
ções e liberações de depósitos em cruzados 
novos e sua conversão. 

Art. 17. São isentos do Imposto sobre a 
Renda os rendimentos cujos beneficiá'rios se
jam pessoas físicas, entidades sem fins lucra· 
tivos e pessoas jurfdicas rião tributadas com 
base no lucro real: 
. I- creditados, a partir de 1~ de junho de 
1990, em-Contas de depósitos de poupança; 

II -produzidos, a partir de 19 de março 
de 1990, pelos cruzados novos não conver
tidos _em cruzeiros, nos terni.Os dos artigos 
5", 6" e 7", da Lei n" 8.024, de !990. 

Parágrafo único. No caso de pessoas jurí· 
dicas tributadas com base no lucro real, os 
rendimentos _referidos neste artigo continua
rão integrando a base de cálculo do imposto, 
no encerramento do período-base de apura
ção. 

Art. 18. O Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a 
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado, 
à alíquota·maXima de 1,5% (um e· meio por 
cento) por dia, sobre o valor das operações 

relativas a crédito e a títulos e valores mobi
liários, limitado o imposto ao valor dos enCar~ -
gos ou do rendimento da operação. 

§ l" O Poder Executivo, em cQ_nsopânçia 
com os objetivos de política monetária, esta
belecerá alíquotas diferenciadas do imposto 
de que trata este artigo, em fun-ção do praZo 
e da natureza da operação. 

§ 2° São excluídas da incidência do im · 
posto de que trata este artigo as operações 
de aquisição de títulos e valores mobiliários 
realizadas pelas instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do BrasiL 

§ 3° O imposto de que trata este artigo 
será.~cluído -da base de cálc,ulo do Imposto 
sobre a Renda a que se refere o artigo 47 
da Lei no 7.799,_de 10 de julho de 1989, inci
dente sobre o rendimento real da operação, 
no caso da incidência sobre títulos ou valores 
mobiliários. 

§ 4" (Vetado). 
§ 5' ·(Vetado). 
Art. 19. Todos os títulos, yalorcs mobi

liários e cambiais serão emitidos sempre sob 
a forma nominativa, sendo transmissíveis so
mente por endosso em preto. 

§ lo Revestir-se-ão_de forma nominativa 
os títulos, valores mobiliários e cambiais -em 
circulação antes da vigência desta lei, qUan
do, por qualquer motivo, reemitidos, repac· 
tuados, desdobrados ou _agrupados. 

§ 2~ A~ emissão em desobediência à for
ma nominativa prevrsta neste artfgo torna 
inexigível qualquei débito representado pelo 
título, valor mob_iliár_io ou cambial irregular. 

§ 3° A Comissão de Valores Mobiliários 
regulamentará o disposto neste artigo em re
lação aos valores mobiliários. 

Art~ 20. O Banco Central do Brasil fica 
autorizado a baixar normas complementares 
aos dispositívos desta lei. 

Art. 21. São convalidados os atos prati
cados com base nas Medidas Provisórias nos 
189, de 30 de maio de 1990, 195, de 30 de 
junho de 1990, 200, de 27 de julho de 1990_ 
e 212, de 29 de agosto de 1990. 

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. _23, Revogam-se as_ <li_sposições em 
cõiltrário. -FERNANDO COLLOR, Presi
dente da República- João da Silva M$ia. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 15, DE 1991 

(N~ 5.940/90, na Casa de origem) 
(Di! iniciativa do Senhor 

Presidente da República) 

Dispõe sobre a periodiCidade dos Cen
sos Demográficos e dos Censos Econô· 
micose dá outras providências. 

O Coitgresso Nacional decreta: 
Art. to A periodicidade dos censos de

mográficos e dos censoS eçonómicos, realiza~ 
dos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE, será fixada 
por ato do Poder Executivo, não podendo 
exCeder a dez anos a dos censos demográficos 
e a• cinco anos a dos censos económicos. 
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Art. 2~' A Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística -IBGE realizará, 
tendo como referência, o ano de 1991, os 
seguintes censos: 

a) Censo Demográfico {poj:tulação e domi
CI1ios); 

b) Censo Económico (agropecuário, in
dustrial, comercial e de serviços). 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revoga-se a Lei no 4.789, de 14 
de outubro de 1965 e demais disposições em 
contrário. -

MENSAGEM N• 809, DE 1990 
Excelentfssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Nos termos do § 1~ do art. 64 da Consti

tuição Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos da 
Senhora Ministra de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento, o anexo projeto i:ie 
lei que "dispõe sobre a periodicidade dos cen
sos demográficos e dOs censos económicos 
e dá outras providências", 

Brasília, 12 de novembro de 1990. - Ita
mar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 510, DE 
12 DE NOVEMBRO DE 1990, DA SE
NHORA MINISTRA DE ESTADO DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANE
JAMENTO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
p6blica: 

Temos a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Excelência o anexo proje
to de lei que dispõe sobre a periodicidade 
dos censos demográficos _e dos censos econó
micos a cargo da Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e EsfãHstica - ffiGE. 

2. É do conhecimento de Vossa Excelên
cia que censos demográficos e económicos 
decorrem da execução do Plano Geral de ln
formações Estatísticas e Geográficas, apro
vado pelo Decreto o'~' 74.084, de 20 de maio 
de 1974, editado por autorização do art. 5'\ 
da Lei n' 5.878, de 11 de maio de 1973~ qUe, 
por sua vez, atribui à Fundação Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
a competência de "assegurar informações e 
estudos de natureza estatística, geográfica; 
cartográfica e demográfica necessários ao co
nhecimento da realidade física, económica e 
social do País, visando especialmente ao pla
nejamento económico e social e à segurança 
nacional". 

3. _ A periodicidade dessas apurações esta
tísticas está determinada no aludido Plano 
Geral de Informações Estatísticas e Geográ
ficas e, sendo decenal e qüinqüenal, recairia 
no ano de 1990, nas datas de referências tecni
camente apropriadas de 19 de setembro e 31 
de dezembro. 

4. Em face da avaliação das áreas técnicas 
e operacional do IBG E e da Comissão Con
sultiva do Censo Demográfico, está consti
tuída por pesquisadores e professores univer· 
sitários, que têm acompanhado todos os tra-

balhos de planejamento e a definição de me
todologia para o censo, e entendendo que 
o adiamento do censo demográfico reflete 
a filipõrtáncia que o GoVerno atn'bui ao le-_ 
vantamento censitário e à utilização respon
sável dos recursos públicos, temos a honra 
de submeter â superior consideração de Vos
sa Excelência- a transferência para o pr6xHno 
ano de 1991 a data de referência para o X 
Recensearii.e:iito Geral do Brasil. 

5. Aproveitamos a oportunidade parare
novar a Vossa Excelência os protestos de nos
so maíS profundo respeito. - Zélia Maria 
Cardoso de Mello, Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.789, 
DE 14 DE OUTUBRO DE 1965 

Dispõe sobre o Serviço Nacional de Re
-censeamento e dá outras providências. 

O Pres!4ente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1 ~ O Serviço Nacional de Recensea
mento (SNR) fica instituído como órgãO de 
natureza permanente, integrado na estrutura 
do Instituto Brasileiro de Ge"Ografia e Esta
tística (IBGE). 

Art. 2~ Ao Serviço Nacional de Recen
seamento compete: 

I -realizar os recenseamentos gerais do 
Brasil, nos anos de milésimo zero, compreen
dendo os censos demográficos (população e 
habitação) e económicos (agrícola, indus
trial, comercial e dos serviços); 

II- realizar os censos económicos nos 
anos de milésimo cinco, para aferir, em prazo 
conveniente, as variações das estruturas eco
nómicas dO País, nos intervalos entre os re
censeamentos gerais; -- --

III- realizar os inquéritos complementa
res e·tevãiltamentos especiais que forem jul
gados necessários pelo IBGE ou a este solici
tados pelo Governo federal; 
N- prestar assessoramento técnico e, 

quando solicitado, promover a execução, me
diante convênios que assegurem o ressarci
mento das despesas a serem efetuadas, de 
levãntaiitentos censitários restiitos ou especí
ficos considerados necessários por-órgãos go
vernamentais, federais, estaduais ou muni-
cipais; - - -

V- atender mediante convênios que asse~ 
gurem o ressarcimento das despesas a serem 
efeti.üidas, às solicitações de processamento 
de dados, dos outros órgãos governamentais 
ou entidades particulares, respeitada a priori
dade das operações censitárias e dos demais 
órgãOs do IBGE.-

Art. 39 A fim de assistir à execução das 
apurações do recenseamento geral de 1960, 
fica mantida a Comissão Censitária Nac~onal, 
de que trata o Decreto-Lei n? %9, de 121 de 
dezembro de 1938, e dos Decretos n91 44;229, 
de 31 de julho~de 1958, e 52.306, de 26 de 
julho de I963. · 

Art. -49 O Serviço Nacional de RC:Ctnsea
mento terá a seguinte organização báslca: . 

1- Diretoria-Geral; 
II-Diretoria Técnica; 
m- Divisões e ServiçoS;__ 
IV- Tesouraria. 
Art. 59 O Serviço Nacional de Recensea

mento será dirigido qor um diretor-geral, no· 
meado em comissão~ pelo presidente do IB
GE. 

Parágrafo único. O diretor-geral será as
sistido por um gabinete. 

Art. 6° A diretoria técnica e as divisões 
terão diretores nomeados, em comissão, pelo 
presidente do IBGE; os serviços e a Tesou
raria terão chefes designados pelo diretor
geral. 

Parágrafo único. Os serviços poderão 
desdobrar-se em unidades menores, que se
rão previstos no regulamento do serviço na
cional de recenseamento. 

Art. 7~ Dentro de 60 (sessenta) dias, a 
partir da vigência desta lei, o Serviço Nacio~ 
nal de Recenseamento encaminhará ao Presi
dente da República, para aprovação, median
te decreto, o seu regulamento, fixando a res
pectiva estrutura orgânica. 

Art. 89 O Serviço Naciorial de Recensea
mento terá_ quadro_pessoal próprio, vinculado 
ao IBGE-, aprovado pelo Presidente da Repú
blica. 

Parágrafo único. O quadro a que s_e refe
re este artigo será organizado obedecendo 
ao sistema de classificação -de cargos insti
tuído pela Lei n~ 3.780, de 12 de julho de 
1960, com as alterações introduzidas pela Lei 
n9 4.345, de 26 de julho de 1964, inclusive 
com as ressalvas do art. 56, in fine, da Lei 
n• 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 99 Os funcionários, que, Oa da.ta da 
publicação desta lei, se encontrarem em exer
~cio no Serv-iÇo Nacional de_ ~e:ce"ilseamento, 
Poderão optar pelo ingresso no quadro de 
que trata o artigo anterior. 

§ 1~ Poderão, igualmente, exercer idên
tica opção os- funcionários dos demais qua
dros de pessoal do IBGE, desde que tenham 
prestado, pelo menos, 3 (três) anos de servi
ços ao órgão central censitário. 

§ 2~ A opção de que trata este artigo e 
_o respectivo§ 19 será manifestada, pelo fim
cionário, no prazo de 30 (trinta) dias contado 
a partir da vigência desta lei e deverá ser 
apreciada no interesse exclusivo da adminis
tração. 

§ 39 Aceita a opção, o funcionário passa
rá a integrar o Quadro de Pessoal do SNR, 
mediante inclusão, quando da execução do 
disposto no art. 89 desta lei, abrindo-se, con
comitantemente, vagas nos quadros de Qri
gem. 

Art. 10. Além dos funcionários do qua
dro de pessoal, o SNR poderá dispor de pes
soal a ser admitido na forma do art. 23, item 
II, e do art. 26 Qa Lei n~ 3.780, de 12 de 
julho de I960. 

Art. 11. Ter~preferência para as novas 
nomeações os re nseadores e outras pessoas 
que prestaram se iças nos dois últimos re
censeamentos, d sde que preencham os re
quisitos legais. 
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Art. 12. As despesas, de qualquer natu
reza, decorrentes da execução desta lei, con

, tinuam a correr à conta dos recursos orça-
mentárioS do IBGE. _ 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 14 de outubro de 1965; 144~ da 
Independência e 779 da República- H. CAS
TELLO BRANCO - Osvaldo Cordeiro de 
Farias. 

PARECERES 
PARECER N• 28, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econômicos 
sobre o Ofício us" n~ 7, de 1991 (Presil 
Sapar-91/00374, de 26-2-91, na origem), 
do Sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal 
pedido formulado pelo Governador do 
Estado de Minas Gerais para a colocação 
de Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de Minas Gerais destinadas ao giro 
de 23.301.464 LIT·MG. 

Relator: Senadora Júniã Marlse 

O Senhor Presidente do Banco Central do 
·Brasil encaminha ao Senado Federal pedido 
do Governo do Estado de Minas Gerais rela
tivo à emissão de 23.301.464 Letras Finan· 
ceiras do Tesouro de Minas Gerais - LFT
MG destinadas ao giro dos referidos títulos 
estaduais com vencimento no período com
·preendido entre março e junho de 1991. 

A matéria é regida peia Resolução n~ 58, 
de 13 de dezembro de 1990, desta Cas_a, que 
dispõe sobre os limites globais e condições 
para realização de operações de crédito pelos 
estados, Distrito Federal e municípios. Nessa 
forma, o estado junta ao processo a doc_umen
tação requerida para exame. 

O Parecer Dedip/Diare-91, de 15-2-91, do 
Banco Central do Brasil avalia o montante 
e condições gerais da emissão pretendida à 
luz da referida Resolução no 58. Conforme 
quadro demonstrativo dos limites, anexo, ob· 
serva-se que a situação posterior à realização
da operação sob exame se enquadra nos limi
tes operacionais máximos, conforme defini
dos no item [ do art. 3o da Resolução nQ 58. 

Por outro lado, ressalte-se que os títulos 
emitidos se destinam ã mera rolagem dos ven
cidos no período de março a junho de 1991, 

·não se tratando, portanto, de emissão nova. 
Assim sendo, somos pela aprovação do 

pleito do Estado de Minas Gerais, na forma 
'do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 19, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais destinadas ao giro de 23.302.464 
LIT~MG com vencimento no período de 
março a junho de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo do Estado de Minas 

Gerais, nos termoS dã ResoluçãO n" 58, de 
13_de dezembro de 1990, do Senado Fê"de.ral, 
autorizado a colocar no mercado, através de 
ofertaS_ públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Minas Gerais, de acordo 
com as seguintes condições: 

a) objetivo- A emissão de Letras Fman· 
ceiras do Tesouro dQ Estado de Minas Gerais 
será destinada ao_ giro de 23.301.464 LFr
MG, com vencimento entre maíço e junho 
de 1991; 

b) quantidade- A ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

c) rendimento-igual ao_das_ __ L_etras Fi
. nanceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa 
referencial); 

d) prazo- Até 1.827 dias; 
e) valor nominal- Cr$ 1 ,00. 
Art. za Esta resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam·se as disposições em 

contrário. 
_Sala das Comissões, 4 de abril de 1991. 

-Raimundo Lira, Presidente - Júnia Mari
se, Relatara ~ Jonas Pinheiro - Henrique 
Almeida - ESPeridião Amill:..:. Mário Covas 
- Mauricio Corr_êa - Dario Pereira - Oda
cir Soares - José Richa - José Eduardo -
Coutinho Jorge- Beni V eras- Valmir Cam
pelo - Diva Ido Suruagy. 

PARECER N~ 29, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econõmicos, 
sobre ô Ofício "S" n" 12, de 1991 (Of. 
Presi/Supar-91/00537, de 18-3-91, na ori· 
gem), do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil, encaminhando ao Se
nado Federal, pedldo formulado pela 
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 
no sentido de que seja autorizada àquela 
entidade a emissão e colocação no merca

-do, através de ofertas públi.cas, de Letras 
Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFTM-Rio) destinados ao giro de 
12.340.000 (LFTM-Rio), com vencimen
to de março a jullio/91. 

Relator: Senador Odacir Soares 

Com o Ofício "S" n9l2, de 1991, o Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil, enca
minha ao Senado Federal pleito da Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro, que solicita au
torização para emissão de Letras Financeiras 

.do Tesouro Municipal (LFTM-Rio), com aS 
seguintes características: 

· a)- quantidade: a ser defínida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu

.zida a parcela de 12% a títuLo de juros; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe
rencial); 

d) prazo: até 1.447 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 

t) características do~ título!~- a serem ~u~ti· 
tuídos; 

Vencimento 
15-3-91 
15-4-91 
15-5-91 
15-6·91 

TOTAL 

Quantidade 
3.085.000 
3.085.000 
3.085.000 
3.085.000 
12340.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocaçlo 
15-3-91 
15-4-91 
15·5·91 
15-6-91 

Vencimento 
1·3·95 
1-4-95 
1·5-95 
1-6-95 

h) forma de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução n~ 565, 
de 20-9-79, deste Banco Central; 

i} autorização legislativa: Lei n~ 1.373, de 
26-1-89 ~Decreto n9 8.355,_de 26-1-89. 

Preliminarmente, é importante assinalar 
que a tramitação pedida em análise não obe
deceu ao disposto no art. 13, da Resolução 
n9 58, do Senado Federal que reza o seguinte: 

Titulo 
681447 
681447 
681447 
681445 

Data4:ate 
15·3-.ll 
15-4-~1 
15-5-91 
17-6-9: 

serão feitos pelo respectivo chefe do Po
der Executivo, e darão entrada no proto
colo legislativo do Senado Federa~. 

§ 1o No prazo de dez dias úteiS, a 
contar do recebimento da solicitação do 
Senado Federal, o Banco Central do 
Brasil se pronunciará sobre a operação 
pretendida." 

"Art. 13. Os pedidos extralimites e Por conseguinte, seria oportuno que o pre-
os demais casos que exijam deliberação - sidente da comissão tomasse as pro'0dência~ 
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cabíveis, a fim de que os próximos pleitos 
observassem a tramitação definida na resolu
ção do Senado FederaL 

No mérito, apesar das crescentes preocu
pações C'Om a c-apacidade de pagamento das 
prefeituras, o endividamento continua ainda 
sendo largamente utilizado para socorrer as 
finanças municipais. Tal processo tem one
rado os estados e municfpios com elevados 
encargos financeiros, cujos montantes têm 
impossibilitado o atendimento de novas obras 
e serviços públicos indispensáveis ao bcm
estar da população. 

A essas prefeituras tem restado apenas o 
instituto da rolagem do principal, por abso
luta incapacidru:le fiscal para honrar os seus 
compromissos. 

De outra parte, não ob!>tante a política res~ 
tritiva de endividamento público adotada pe
lo Governo Federal ser absolutamente neces
sária para conter o déficit público, a sociC~ 
dade brasileira está exigindo uma nova moda~ 
!idade de financiúnento público, inclusive 
com a participação de recursos da comuni
dade, a fim de que novos investimentosconsi~ 
derados prioritários possam inverter o qua~ 
dro recessivo do País. 

Ademais, as finanças públicas municipais 
ou estaduais não suportarão por mais tempo 
tal processo descapitalizador que é o endivi
damento. 

Sob a minha ótica ,_o Senado Federal ainda 
nâo está instrumentalizado para analisar o 
perfil do endividamento municipal e esta
dual, no que diz respeito a capacidade de 
pagamento de cada uma dessas unidades e 
mesmo relativamente sobre a responsabili
dade de cada uma no déficit público, causa 
primária do regime inflacionário que ator
menta o País. 

Outra informação de real significado para 
esta comiss~o seria a distribuição regionali · 
zada do crédito no País, a fim de sabermos 
se o preceito constitucional relativo a dimi
nuição das desigualdades de renda das re
giões brasileiras não está sendo in:vatidado 
exatamente pela polítiCa do endividamento 
e do crédito convalidado pelo Senado Fe
deral. 

O pleito em tela, da Prefeitura Municipal 
da cidade do Rio de Jan~iro, enquadra-se 
na regra geral dos casos submetidos à aprecia
ção do Senado Federal para a rolagem das 
dívidas mobiliárias dos estados e municípios. 
O pedido não se faz acompanhar de uma ex· 
posição de motivos circunstanciada sobre as 
finanças municipais, justificando a real neces
sidade da rolagem dos 100% de sua dívida. 

Por sua vez, a informação do Banco Cen
tra.! do Brasil restringe-se, por força da pró
pna resolução do Senado Federal, aos limites 
globais do endividamento, assinalando ape
nas que a política mobiliária federal, além 
de não estar em expansão, vem sendo resga
tada nos vários vencimentos, enquanto a polí
tica da Prefeitura da cidade do Rio de Janei
ro, como as dos demais estados e munidpiOs, 
vem simplesmente sendo giradas ou mesmo 
liquidamente, aumentadas. ' 

De outra parte, a absorção e manutenção 
dos títulos estaduais em poder dasinstituíções 
financeiras oficiais dessas unidades, em face 
das atuais dificuldades de cOlocação dos meS· 
mo-s no mercado secundário, poderá acarre
tar graves conseqüências para os bancos esta· 
duais e ao sistema financeiro naciorial, que 
está a exigir análises e reflexões da Comissão 
de Assuntos Económicos do Senado Federal. 

Por essas razões e não ·querendo retardar 
a solução dos problemas financeiros da cida
de do Rio de Janeiro, acolhemos o pedido 
nos te~_o~ d<?_ ~~guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 20, DE 1991 

Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro Municipal (LFTM·Rio). 

O Sen:ido Fe(feral resolve: . ___ _ 
Art. 1" Fíca a Prefeitura Municipãl da ci

dade do Rio de Janeiro, nos termos no dispos
to no art. 8'-', da Resolução nu 58, de 13-U_-90, 
do Senado Federal autorizada a emitir e colo
car no merca,do, através de oferta pública, 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFTM-Rio), destinadas, exclusivamente, a() 
gi!o do principal de 12-.340.000 (dOZe mí
lhões, trezentos e quarenta mil), com venci
mento de março a junho de 1991, as obede
cidas demais condições legais e regulamcn· 
tares do Banco Central do BraSil p3ra a espé
cie. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação e terá validade por 
12 meses. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1991. 
-Raimundo Lira, Presidente--:- Odacir Soa
res, Relator- Valmir Campelo- José Richa 

- Henrique Almeida- Maurício Corrêa -
-José Eduardo - Coutinho Jorge - Divaldo 
Suruagy - Onofre Quinan - Mário Covas 
- Jonas Pinheiro- Júnia Marise - Esperi
dião Amin- Dario Pereira- Beni V eras. 

PARECER N• 30 DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econômicos 
sobre Ofício "S" 13, de 1991, do Senhor 
Governador do Estado de Santa Cata
rina, encaminhando solicitação de emis
são e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina (LFTC) destinadas ao gi
ro de 1.733.014.371 LFTC, com venci· 
mentos nos meses de abril e maio de 1991. 

Relator: Senador Espiridião Amin 
O Senhor Governador do Estado de Santa 

Catarina en~minha, para exame do Senado 
· Federal, pedido de autorização para emissão 
e colocação no mercado, através de ofertas 
públicas, de Letras financeiras do Tesouro 
do Estado _d_estinadas ao giro de 
1.733.014.371 LFTC, com vencimento nos 
meses de abril e maio de 1991. _ 

A emissão dt:;verá ser reaUzada nas seguin
tes condições: 

a) Quantidade: a ser definida na dãta de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 20% a título de juros, con~ 
forme Memorando de Entendimentos de 
14-3-91, firmado pelo referido Estado com 
o Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento e com este Banco Central; 

b) Modalidade: nominativa-transferível; 
c) Rendimentot igual aos das Letras Fi~ 

nanceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa 
referencial); 

d) Pr_~:ZO: at~ 1.826 qias; 
e) Valor Nominal: Cr$ 1,00; 

t) Características dos títulos a serem subs
tituídos: 

Vencimento 

1-4-91 
1-5-91 
Total 

Quantidade 

673.3"T/.398 
1.059.616.973 
1.733.014.371 

g) Previsão de co!Õcação e vencimento 
dOs títulos a serem emitidos: 

Colocação 

1-4-91 
1-5-91 

Vencimento 

1-9-95 
1-5-95 

h) FoÕ:na de ColocaçãO: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução n? 565, 
de 20-9-79; do Banco Central; 

i) Autorização Legislativa: Lei o? 7.546, 
de 27-1-89 e Decreto o? 2.986, de 10-2-89. 

Informa o solicitante que o Governo do 
Estado atravessa difícil situação firianceira, 
tendo necessidade de reCuisoS para realizar 

Titulo 

561613 
561825 

Data-base 

l-4-91 
1-5-91 

o resgate dos papéis vencíveis nos meses de 
abril e maio de 1991 e que o não-pagamento 
dos mesmos poderá trazer sérios transtornos 
ao mercado de "títulos da espécie. 

A apreciação da matéria está subordinada 
a vários_d~J'OSitivos constitucionais e, especi
ficamente, à do Senado Fedez:al Resolução 
n• 58190. 
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Tendo em vista operações de crédito ante
riores, a solicitação do Sr. GOvernador impli
ca na ampliação dos limites fixados no artigo 
39 da citada resolução e necessita de au_tori
zação específica do Senado Federal. 

A análise documental do processo indica 
que foram atendidas as condições estabele
cidas pela RSF 58190 em seus artigos 6". s~ 
e 10. 

No mérito, o parecer âo Banco Central 
indica que a solicitação está de acordo com 
o§ 1? do art. 6? da referida Resolução, infor
mando que a emissão de que trata "não se 
caracteriza como criação de uma nova res
ponsabilidade para o estado, mas, sim, a 
prorrogação de um compromisso já existen
te". Ademais, o Governo do Estado de Santa 
Catarina se propõe a· reduzir o estoque de 
títulos representativos de sua dívida mobiw 
liáris. através de resgates anuais, limitando 
em 88% a relagem dos papéis vencfveis nos 
exercícios de 1!991 a 1992. 

Antes o exposto e convencido d() mérito 
da solicitação, somos pelo ãColhimento do 
pleito nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 21, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina e elevar, temporariamente, o 
limite da sua dívida mobiliária pela emis~ 
são e colocação no mercado, de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina (LFTC) destinadas ao gi~ 
ro de outras 1.733.014.371 LFTC com 
vencimento nos meses de abril e maio de 
1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~' É o Governo do Estado de Santa 

Catarina autorizado, nos termos dos artigos 
6~' e 8~", da Resolução n~' 58/.90~ do Senado 
Federal, a elevar o limite da sua dívida mobi
liária definido no art. 3~', da referida 'reso
lução. 

Parágrafo único. A elevação do limite da 
dívida mobiliária far-se-á pela emissão deLe
tras Financeiras do Tesouro do Est_a,çio de 
Santa Catarina - LFTC. 

Art. 2"' As condições financeiras da emis
são de LFTC são as seguintes: 

I -a quantidade de títulos a ser emitida 
será a suficiente para promover o giro de 
1.733.014.371 LFfC, cujo vencimento ocor
rerá nos meses de abril e maiq de 1991, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

II- Modalidade: nominativa-transferível; 
III- Rendimento: igual ao das Letras Fi-

nanceiras do Tesouro Nacional; 
IV -Prazo: até 1826 dias 
V- Valor Nominal: Cr$1 ,00 
VI- Forma de Colocação através de ofer

tas públicas nos termos da Resolução n9 565-
de 20~9~79, do Banco Central. _ 

Art. 3~" O S_enado Federal, durante os 
exercícios de 1991 a 1994, somente apreciará 
pedidos de emissão de tftulos do Governo 
de Estado de Santa Catarina relacionados à 
rolagem da dívida atual e ao estabelecido no 
artigo 33 das DiSposições Transitórias. 

Ãrt. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sala daS Sessões, 4 cie abril de 1991. -
Raimundo Lira, Presidente - Esperidião 
Amin, Relator- Jonas Pinheiro - Henrique 
Almeida - Amir Laudo - Coutinho Jorge 
- Divaldo SuniaiY - Odacir Soares- NeiR 
son Wedekin - Jónia Marise - Maurício 
Corrêa - José Eduardo - Mário Covas :.._ -
José IÜcha - Dario Pereira-- Valmir Cam
pelo. 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O expediente lido vai à publicação. (Pau
sa.) 

O Projeto de Lei da Câmara n9 15, de 1991~ 
de iniciativa do Presidente da Repóblica, que 
acaba de ser lido, ter{ tramitação cOm prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, nos 
termos do art.64, § 1~' da Constituição, combi
nado com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, Il_b,do Regi
mento I_nterno, a ~atéria poderá receber 
emendas, pelo prazó ae 'cínCo dias, perante 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Foram encaminhados à publicação pare
ceres da Comissão de Assuntos Económicos 
que concluem pela apresentação dos Projetas 
de Resolução n9s 19, 20 e 21, de 1991, relati
vos a operações de crédito. As matérias fica
rão sobre_ a_Mesa, durante cinco sessões ordi
nárias, para recebimento de _emendas, nos 
termos do disposto no art. 235, II, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. V Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N~ 100, DE 1991 

Senhor Presidente 
Dirijo-me, respeitosamente, a V. Ex~, pa

ra, com base no art. 50, § 2~' da Constituição 
Federal soliçitªr que encam-inhe a -Excelen
tíssima Senhora Ministra de Estado da Eco~ 
nomia, Fazenda e Planejaniento, Dfl' Zélia 
Max:ia -Cardoso de Mello, o seguinte pedido 
de iiiformações: 

que forneça ao Senado Federal a relação 
completa de depositantes (pessoas físicas e 
jurfdicas) e eritidades físicas e jurídicas que 
tenham realizado transações e operações de 
qualquer natureza com o Banco Brasileiro 
-Iraquiano, desde a sua fundação até apre
sente data. 

Nestes termos, agradecendo, antecipada
mente, peço deferimento. -Senador Gerson 
Cama ta. 

REQUERIMENTO DE N•IOI, DE 1991 

Solicita informações ao Ministro do 
Trabalho e Previdência Social sobre re
sultado de auditoria no âmbito da Previ
dência Social. 

Senhor Presidente: 
Requeiro a Vossa Excelência, com base 

nos arts 215 a 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal e Ato da Comissão DiJ::etora 
n; 14, de 1990, que se digne adotar as provi
dências necessárias junto ao Ministro do Tra
balho e Previdência Social, Sr. António Ro
géiio Magri, para que forneça a esta Casa 
informaçõeS-atinentes à auditoria levada _ _a 
efeito na Previdência Social, conforme _noti
ciado neSta data pefo jornal do Brasil, inclu
sive texto integral do relatório apresentado 
pelos auditores contratados, custo total dos 
serviços e providências tomadas pelo respec
tivo mMinistério em decorrência das conclu
sões apresentadas no referido documentQ. 

Justificação 

O Jornal do Brasil estampa, na página 5 
do 19 caderno da edição desta data, que em 
1987 o então Ministério da Previd_ênia e As
sistência Social contratou os serviços das três 
maiores empresas de auditoria do mundo
Arthur Andersen, Price Waterharse e De
lotte Haskins & Sells para a:valiar o sistema 
de controles gerenciais da Previdêp.cias So
cial, especialmente no que concerne à conces
são :de benefícios e arrecadação e aplicação 
de recursos financeiros. 

De acordo com a notícia, os resultados da 
auditoria, consubstanciado em documento de 
mais de quatrocentas páginas, concluíram 
que o .. sistema é vulnerável em seus aspectos 
mais relevantes". 

Tendo em vista os últimos acontecimentos 
envolvendo fraudes e desvios de recursos da 
Previdência Social, e ao ensC:jo da discussão 
de matérias relacionadas com a organização 
e o custeio do Sistema de Seguridade Social, 
conforme'PLS n~' 22/91 e 23/91, cumpre a 
esta Casa, no pleno exercfcio de sua função 
fiscalizadora tomar as medidas necessárias ao 
completo esclarecimento de tão relevante 
questão de interesse público. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Senador Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Os requerimentos lidos serão submetidos 
ao exame da Mesa. 

Há oradores inscritos. 
~Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. (Pausa) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Val~ 

mir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Se-nhores Senadores, estamos en~ 
caminhando à Mesa projeto de lei institUin
do, entre outras providências, a obrigatorie
dade de se tornar póblica a "Demonstração 
do Valor Adicionado", apurada pelas em
presas. 

Pretende-se, sinteticamente, que essa di
vulgação, sobretudo no caso de entidad~s de 
maior porte, não se restrinja aõs demons
trativos contábeis que expõem a sua situação 
económica, mas que, de forma imperiosa, re
vele para todos as condições que relacionam 
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a atiVidade empresarial com a sociedade na 
qual se insere. 

Como se sabe, nos países .n;tais adiantados 
do mundo a legislação determina que as em
presas promovam a divulgaç!o do Balanço 
Social, em conjunto com as outras demons
trações contábeis. Para o caso brasileiro, con
siderando-se a complexidade desse demons
trativo, optamos por _circunscreVer a obriga
ção instituída à "DeinonstfaçãO do Valor 
Adicionado". 

De início, est3r-se-á assim deflagrando um 
processo de socialização das peças contábeis, 
uma vez que os números conhecidos infor
marão o custo real da mão-de-obra, indepen
dente dos encargos, e as destinações efeti
vadas ao Governo, cOmo tributos, ao capital 
de terceiros, como juros, e aos acionistas e 
capital próprio, como dividendos devidos e 
retenção de lucros. 

As vantagens do novo demonstrativo, que 
alcançaria todo o universo empresarial, co~ 
meçam pela facilitação do controle estatal, 
uma vez que a coma dos valores adicionados, 
compreendendo toda a atividade económica, 
informaria prontamente o valor do Produto 
Interno Bruto - PIB - hoje obtido, com 
significativa margem de erro, de complicadas 
fórmulas estatísticas. 

Favoreceria as empresas públicas e socie
dades de economia mista, sobretuto nas ne~ 
gociações com a classe trabalhadora, pela 
apuração fácil e rápida do PIB, tornando 
transparente, ao mesmo tempo, a transferên
cia de recursos do Poder Público para o setor 
privado, o que denunciaria a eventual prática 
de tarifas subsidiadas. 

Daria, ao corpo social, a possibilidade de 
avaliar corretamente a contribuição - via 
tributos- das empresas, revertendo o panÓ· 
rama atual, que torna impossível conhecer, 
na sua verdadeira dimensão, a participação 
de empresas do mercado de capitais, por 
exemplo, que mantém reduzida mão-de-obra 
e movimentam somas astronómicas. 

Como instrumento de cálculo da produti
·vidade global, seria irripreSciridível para apu
rar a participaçãO dos empregados nos lucros 
das empresas, objetivando atender o preceito 
constitucional. 

Finalmente, o novo instrumento contábil 
eliminaria as deficiências da "Demostração 
do Resultado do Exercício", pois indicaria 
o custo da mão-de-obra no conjunto da rique
za empresarial e mesmo na formação do pre
ço dos produtos. Tal corno está sabe-se o 
custo dos produtos ou dos serviços, mas, não 
sobre os seus itens, como matéria-prima, 
mão-de·obra e gastos gerais. 

É preciso ser conhecida a exata função sO
cial da empresa ou de um grupo de empresas. 
A ''Demonstração do Valor Adicionado" as
segura, com nitidez, essa informaçâo, e me
lhora substancialmente as condições de aná
lise dos balanços. 

Não será por certo, tranqüilo o trânsito 
legislati\l"o' da proposição objetivãrido desnu
dar, para todos os brasileiros, nú.meros contá
heis que apontam a responsabilidade social 
das empresas. 

Os conglomerados financeiros, os grandes 
grupos ~mpresariais, as multi e transnacio
nais certamente apontarão restrições à inicia
tiva, pois, enqUanto obiigadas a divulgar a 
Demonstração do Valor Adícionado- e no 
futuro o Balanço Social -, não se poderão 
esquivar da real e devida participação ·no pro
cesso de desenvolvimento nacional. 

Essã.s, .sr. Presidente e Srs. Senadores, as 
considerações que desejávamos registrar na 
ata dos trabalhos da sessão de hoje, a propó
SítO-do projeto de lei que sobre o magno 
assunto que acãba .de apresentar, estamos 
oferecendo ao exame da Casa, e para o qual 
reivindicamos o interesse de quantos queiram 
contribUir pãra o seu aperfeiçoamento e final 
aprovação. 

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

DOCUMENTO A QUESE REFERE 
O SR. VALMIR CAMPELO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

PROJETO DE LEI DO.SENADO 
N• /1991 

. (Do Senador Valmir Campelo) 

Institui a obrigatoriedade de ela
boração de demonstração do valor adicio
nado e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Todas as empresas obrigadas le

galmente a efetuar escrituração contábíl, es
tão obrigadas a elaborar a demonstração do 
valor adicionado, conforme modelo aprova
do em regulamento. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
valor adicionado são os dispêncios da empre
sa com o pagamento de mão-de:_obra, juros, 
aluguel e tributos, bem como o resultado lí
quido apurado em balanço. 

Art. 2~ As empresas constituídas sob a 
forma de Sociedade. por Ações publicarão a 
peça contábil indicada no art. 1 o desta lei, 
juntamente com as demonstrações financei
ras da sociedade, de acordo com as demais 
normas da Lei n" 6.404, de.IS de dezembro 
de 1976. -

Art. 3~ As demais sociedades, constituí
das sob qualquer forma jurídica, com mais 
de SOO (quinhentos) empregados ou com pa~ 
trimónio líquido superior a Cr$.20.000.000,00 
(vinte milhõs de cruzeiros), na data do encer~ 
ramento do balanço, e as firmas individuais, 
nas mesmas condições, ficam também obriga
das a publicar a demonstração instituída por 
lei, até 30 de abril do exercício social subse
qüente, em jornal de grande circulação no 
local de sua sede ou em diário oficial. 

Parágrafo único. O Poder Executivo in
dicará a forma- de atualização do valor em 
cruzeiros estabelecido neste artigo. 

Art. 49 As demonstrações serão publica
das contemplando os três últimos exercícios 
e serão elaboradas em moeda de poder aqui~ 
sitivo constante. 

Art. 59 O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 100 dias contados da 
sua publicação. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor -na data 
de sua publicação. 

Art. 7" Revogam-_se_ as disposições em 
00nirár1o. 

Justificação 

1 - As Demonstrações Financeiras da a tua I 
Lei das Sociedades por Ações 

ALei n~ 6.404/7.6 é o dispositivo legal atual
mente em vigor no País que trata da escritu
ração comercial e, conseqüentemente, da ela
boração das demonstrações contábeis das 
companhias, determinando, no seu art. 176: 

"Ao finde cada exercício social, a Di
reteria fará elaborar, com base na escri
turaçáo mercantil da companhia, as se
guintes demonstrações financeiras, que 
4everão exprimir com clareza a situação 
do património da companhia, e as muta
ções ocorridas no exercício; 

I- balanço patrimonial; 
II - demonstração dos lucros ou pre

juízos acumulados; 
III - demonstração do resultado do 

exercício; 
IV -demonstração das origens e apli

cações de recursos." 

A dem.onstraçã_o dos lucros ou prejuízos 
~cumulados,_opcionalmente, poderá vir a ser 
substituída pela Demonstração das Mutações 
do Património Líquido, fato que vem ocor
rendo na prática contábiJ. 

Referidas demonstrações contábeis vêm 
sendo utilizadas sistematicamente por outros 
tipos de sociedades, tais como as sociedades 
por quotas de responsabilidades limifadas, 
sendo também, exigidas, na-sua maioria, pela 
atuallegislação fiscal. 

O atual modelo das demonstrações repre
sentou um grande avanço em relação ao crité
rio anterior, propida:ndo ã:o mercado uma 
nova mentalidade em termos de análise, mes
mo em se tratanto de uma cópia da escola 
americana, ainda não aceita por significativa 
parte da classe contábil brasileira. As maiores 
críticas estão baseadas na Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos e na visão 
estritamente económica do modelo adotado, 
além de outros aspectos de natureza técnica. 

No entanto, a publicação das peças contá· 
beis (demonstrações financeiras e relatório 
da administração sobre os negócios sociais 
e os principais fatos administrativos do perío
do a que se referem essas· demonstrações) 
é obrigatória, apenas, para as empresas cons
tituídas sob a forma de sociedade por ações. 

2- A Implantação do Modelo Brasileiro 
e a Evolução nos países Adiantados 

Enquanto se implantaVa a nova legislação 
societária no Brasil (Lei n9 6.4047n6), ocor~ 
riam nos países desenvolvidos novos fatos, 
que vieram modificar substancialmente o en
foque da atividade económ.íca, vollãndo-se 
mais para a anãfíSe social das empresa,s. ó 
fato principal que originoU tal mudançã fcii 
a guerra do Vietnam, pois enquanto as gran· 
des empresas americanas apresen~vam lu-



Abril de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II) Sábado 6 1417 

eras fabulosos, morriam milhares de jovens 
nos campos de guerra. A indústria bélica, 
principalmente, se viu cobrada pela opiniãO 
pública, pois não havia justificativa que pu~ 
desse compensar a morte de tantos soldados 
americanos. 

A partir de então, aquelas empresas passa
ram a se preocupar em divulgar ao público 
em geral os aspectos socíais__dos luçros gera
dos pela atividade econômica tais como _os 
ganhos dos empregados, as parcelas desti
nadas à Previdência Social, os lucros distri
buídos, os im];ostos pagos, etc. 

Esboçou-se, então no inícío da década de 
60, o que se CQnvencionou chamar de B_a_lanço 
Social, que é um conjunto de demonstrações 
e notas· explicativas de cunho social, agrega
dos ~s demais peÇas contábcis das empresa.<;. 

O Brasil nessa época se reestruturava em 
termos contábeis e de mercado de capitais, 
perdendo, mais umà vez, o "bonde" da histó
ria, não aproveitando a oportunidade para 
dar à~ suas demonstrações financeiras um cu-__ 
nho mais social. 

Decorridos mais de 10 (dez) anos de apro
vação da atuallegislação societária já se nota 
meio contábil e mesmo na área de mercado 
de capitais alguma movimentação para se al
terar algumas peças contábeis, principalmen
te a Demonstração das OiígeD.s e Aplicações 
de Recl!rsos, já abandonada na forma brasi
leira nos próprios Estados Unidos da Amé-
rica, país do qual foi origíilárlo. - - -

3- A Divulgação de Informações para a 
Sociedade 

No Brasil, somente estão obrigadas a divul
gar as suas peças contábeisas empresas cons
tituídas sob a forma de sociedad_e por ações, 
independentemente da sua origem, da sua 
atividade e mesmo de .::eu porte _económico. 
São numerosos os exemplos de empresas bra
sileiras nessa situação, com variadas partici
pações nas atividades t.conômi<:as, das_ quais 
pouco se sabe em teriTLos sociais_ e. econó
micos, a não ser a cresc."mte e~plosão dos 
seus negócios. Out(O exe!Uplo gri~~nte é o 
grande número de multinacionais, que ope
ram em áreas básicas (cimento, setor quími
co, etc.) e sobre as quais pouco se sabe, até 
mesmo quanto ao controle do meio ambiente 
(poluição) e sobre a transferência de recursos 
para o exterior, disfarçado:; na forma "juros 
e encargos de empréstimos'', ao invés de capi
talização da subsidiária aqUi instalada. As
sim, é imperioso que empresas ·4e certo porte 
sejam obrigadas a divulgar as ~· as demons
trações contábeis na forma ec.: ·õmica, e, 
principalmente, no aspecto social, oferecen
do à opinião pública as informa~ indispen
sáveis para uma avaliação das suas atividades. 

O próprio IBRACON - Instituto Brasi
leiro de Co_ntadores orienta no sentido de 
haver o máXimo de informações possíveis aos 
diversos usuários, dando destaque, inclusive, 
às informações de natureza social. 

"Essa evidenciação é vital para se al
cançar os objetivos da 
contabilidade, havendo hoje exigências 
no sentido de se de:talbarem mais ainda 

as inforinações (por segmento, região 
geográfíca, etc.)." _ 

Tariióeffiiiifo"rriiã{õeSde natureza so· 
cialpassam cada vez mais a ser requisi
tadas e supridas (grifamos). 

4 - O BiiianÇO Sociãl 

O Balanço Social é um conjunto de infor
mações de natureza económica e social (De
mOns.trat;ões Financeiras, Demonstração do 
Valor Adicionado, DemonStraçãO do Exce
dente Gerado-SURPLUS, Cálculo da :Pro
dutividade,_lriformações GeniiS sobre o Tra
balho, PeSSOl, etc.), bastante difundido nos 
países mais adiantados e em alguns do tercei
ro mUndo. Entre os países que elaboram o 
Balanço Social destacam-se a França e a Es
panha, sendo aquala o único país no mundo 
que possui uma Lei sobre tal assunto (" lei 
n" 77.7769, du 12 de Juitlet 197"), competindo 
as empresas que possuem 300 ou mais funcio
nários a fazêlo, independente da sua consti
tUição jurídica. 

Em outros pafses da Europa (Alemanha, 
Holanda Suécia, Inglaterra. Bélgica) e nos 
Estados UnidQs, o Balanço Social também 
se encontra bastante difundido, ainda que 
não haja legiSlação, que compulsoriamente 
obrigue as empresas a elaborá-to. 

Até a Índia, po"r exemplo, exige que todas 
as empresas estrangeiras elaborem a De
monstraÇão--do Valor Adicionado, com o ob
jetivo de dar transparência às atividades des
sas empresas naquele país. De nada adianta 
uma multinacional que vende muito mas, 
comprando muito (caso específico das monta
doras), pouco valor agrega de riqueza nova. 
A empresa fica rica, manipula o lucro, geran
do-o onde deseja, e o País nem sempre tira 
proveito de alguma coisa. 

Sobre a importância do Balanço Social, 
transcrevemos o seguinte texto do Balanço 
do Banco de Bilbao_- Espanha-1979/1981: 

"Responsabilidade Social: em ella ~e 
basa la transparencia. 

Em _efe_í:to-, da conciencia de la respon
sabilídad impone al grupo Bancobao el 
deber de comunicar con exactitud y dili
gencia los dados de su actividade, de mo
do que la sociedade y los distintos nú
vleos_sociaJes, que se relacionan con no
sotros pueda evaluar nuestra tarea, com
prenderia y, se asilo estiman oportuno, 
criticirla." 

Diz ainda: 

"El Balance Social no es Ia única mã
nifestación de la responsabilidad social 
de la empresa, pero si es su forma más 
rigorosa. El "Balance" obriga a concre
tar, a comparar, a medir. Es una cuenta 
es hacer cuenta y es dar cuenta. EI Balanw 
ce Social proporciona un instrumento 
objetivo para gestionar las responsabi
lidades empresariales. 

Es pn::supuesto de actualización de la 
iniciativa person-al e la altura de nuestro 
tiempo. Aparece como un anúncio nue
vo ro~~o -ético de la empresa." 

O Balanço Social, na estrutura como é 
apresentado nos países mais adiantados, ain
da é uma peça um pouco complexa para o 
nosso subdese_nvolvimento, principalmente 
pela falta de organização e de cultura de nos
sas empresas e contadores, e pela forma como 
são getenciadas as pequenas e médias organi
zações, fundamentadas na autocraCia de seus 
proprietários e no empírismo gerencíal, fato 
que não cabe discutir neste momento. 

Mas, mesmo que não hajam condições ime
diatas para a divulgação de um Balanço Social 
por parte de todas as empresas (as maiores 
mediante· a divulgação- de algumas informa
ções através d_a imprensa, as menores através 
de relatórios que seriam colocados à dispo
sição de seus empregados, acionistas, forne
cedores e instituições financeiras), é impe
rioso que se inicie -um processo de sociali· 
zação das atuais peças contábeis, que poderia 
ser através de algumas alterações na Demons
tração de Resultado do Exercfcio, ou mesmo 
com a introdução da Demonstração do V alo r 
Adicionado. - -

5- A Demonstração do Valor Adicionado 

A Demonstração de Valor Adicionado evi
dencia o total destinado a toda mão-de-obra 
(separadamente dos encargos); ao GovernO, 
na forma de impostos; aos capitais de tercei
ros, na forma de juros; aos ac.ionistas, na 
forma de dividendos e ao capital próprio na 
forma de lucros retidos. 

O cálculo de tal valor é feito pela diferença 
entre as receitas brutas e o total dos insumos 
adquridos de terceiros (material e serviços). 

A elaboração de tal demonstração, obriga
tória para todas as empresas (sociedades ou 
empresas individuais), seria de grande valia 
para o próprio Governo, já que a s-oma de 
todos os valores adicionados, de toda ativi
dade económica, geraria o PIB - Produto, 
Interno Bruto, que, como todos sabem, é 
hoje calculado com base em fórmulas estatís
ticas, com margem de erro significativa. 

A Demonstração do Valor Adicionado se
ria importante._ ainda, para as empresas pú
blicas e de economia mista, princinpalmente 
no aspecto de negociações com a·classe traba
lhadora e, pela sua participação no PIB do 
País, que poderia ser facilmente apurado. 
Outro ponto que ficarlà tranSparente~ caso 
essa- demonstração fosse obrigatória, seria 
quanto à transferência de recursos do poder 
público para o poder privado, já que é co
mum, no Brasil, a prática constante de "tari
fas'' subsidiadas para alguns setores da eco
nomia. O modelo a ser proposto, deveria ser 
amplamente di~cutido no meio _contábil, sob 
a coordenação dã. ComisSão de Valores Mobi
liários- CVM, do Conselho Federal de Con
tabilidade e da Ordem dos Contadores do 
Brasil. -

A obrigatoriedade de elaboração dessa de
monstração seria de forma geral, compreen
dendo todo o universo das soçiedades, estan
do obrigadas a publicá-la, no entanto, todas 
as empresas que tivessem em seu quadro de 
funcionários mais· de 500 empregados e/ou 
que possuíssem ~m património Iiql!ido SU_E<:-
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rior a Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros), já que existem empresas (as que 
lidam no mercado de capitais, por exemplo) 
que possuem reduzido número de emprega
dos, e que, no entanto, lidam com valores 
significativos. Não seria importante para a 
sociedade _uma avaliação sobre a tributação 
dessas empresas? Ou, ainda, a sua efetiva 
participação no cenário económico social? 

Cumpre salientar, também, que _essa de
monstração viria sanar uma séria deficiéncia 
da Demonstração do Resultado do Exercício, 
pois evidenciaria o custo da mão-de-obra na 
formação da riqueza da empresa e mesmo 
no dos produtos, fato hoje camuflado nas 
demonstrações exigidas pela legislação a tua!. 
A demonstração do resultado, por exemplo, 
só evidencia o custo dos produtos, ou dos 
serviços, não havendo transparência sobre a 
sua formação (matéria-prima, mão-de-obra 
e outros gastos gerais), Assim, os próprios 
órgãos governamentais e a própria sociedade 
fica sem saber a verdadeira função social da 
empresa ou de um grupo de empresas. Pode
mos citar o grande lucro apurado por grandes 
bancadas particulares em 1989, enquanto o 
Banco do Brasil, muito maior, aputa um re
sultado pouco significativo. A culpa cai sem
pre na mão-de-obra. Estaria o Banco doBra
sil pagando muito aos seus empregados, ou 
os bancos particulares pagando salários de 
fome? É por esse motivo que julgamos de 
suma importância a obrigatoriedade da ela
boração da Demonstração do Valor Adicio
nado, como peça cantábil. 

As pequenas empresas, que não estive_ssem 
obrigadas a efetuar a publicação, deveriam 
providenciar a elaboração da demonstração 
e encaminhá-la anualmente à instituição en
carregada de efetuar a contabilidade nacio
nal, que passaria a ter em mãos os dados 
indispensáveis para a apuração do PIB. O 
Poder Executivo, ao regulamentar a matéria, 
indicaria a forma de cumprimento dessa obri
gação. 

Sobre tal demonstração, -podemos trans
crever as palavras do Contador João Eduardo 
Prudêncio Tinoco - USP: "Julgamos, até 
que quando os Contadores do Brasil passa
rem utilizar esta metodologia, terão dado um 
grande passo no sentido de aproximarem a 
contabilidade comercial (geral) da contabi
lidade nacional. Como sabemos, as contas 
nacionais do Brasil são hoje elaboradas, to
mando por base dados estatísticos, muitas ve
zes estimativos, que podem estar enviesados. 
Na medida em que as empresas fossem obri
gadas publicar nos seus relatórios contábeis 
o valor adicionado (pelo menos as grandes 
e as médias empresas), ter-se-ia informação . 
mais fidedigna e mais equitativa. Seria um 
grande passo para o conhecimento da impor
tância crescente que a contabílidade vem tenR 
do ultimamente, como ciência da comunica
ção."-

6 - As Negociações Trabalhistas, as Inror
mações para a Sociedade e a Demonstração 
do Valor Adicionado 

Hoje, os Sindicatos, ao entabularem nego· 
ciaçóes com as empresas sempre recebem dos 

empresários inféifmações de que não há mar
gem de lucro para os acréscimos :;alariais soliR 
citados. Os trabalhadores, quase nunca, têm 
acesso às informações contábds das empre
sas, ficando sujeitos a acreditar nas informa
ções dos empresários. Algumas empresas, 
constituídas sob a fonna de Sociedade por 
Ações, ainda divulgam seus balanços, mas, 
outras mUltinacionais (Sociedade por Quota 
de Reponsabilidade Limitada) não estão 
obrígadas a fazê-lo, ficando enrustida toda 
uma série de informações de que os trabalha
dores e a sociedade deveriam saber. Se hou
vesse condições de comprovar que a empresa 
estaria dando prejufzo, talvez as tensões fos
sem menores. Outro fato que deve ser evi
denciado é o dos estabelecimentos de ensino. 
Alguns, de entidade filantrópicas, são imunes 
de impostos, enquanto outros, com fins lucra
tivos, estão sujeitos a toda a fonna de tributa
ção. Na hora de se analisar os fatos, toma-se 
a mesma medida para as negociações. O imu
ne não ·poderia repassar uma parcela maior 
de seu lucro para os empregados ou mesmo 
reduzir o valor das mensalidades? Nesse caso, 
também, os empregados não têm qualquer 
inform-ação sobre a entidade. 

O GovernO uiiilbém seria beneficiado com 
a elaboração e divulgação de tal demonstra
ção, por dois aspectos importantes: primeiro, 
que teria condições técnicas de apurar corre
tamente .o PIB e,_em segundo lugar, pela 
transparência que seria dada às demonstra
ções contábeis, possibilitando análises mais 
acuradas das empresas ou segmentos econó
micos (PIB Setorial, incidência de impostos 
sobre determinada atividade, etc.). 

Ao mercado em geral, a Demonstração do 
Valor Adicioflado viria acrescentar, em mui
to, as.condições de análise do baJanço, possi
bilitando aos investidores_p.ovas alternativas 
de comParação entre as diversas opções de 
investimento. · 

7 - As DificuJdades que Certamente Advi
rão para a Aprovação do Projeto 

Como é do conhecimento geral, as empre
sas transnacionais exercem uma forte pressão 
sobre os meios políticos, no sentido de evitar 
que certos instrumentos sejam aprovados, já 
que podem evidenciar fatos até então desco
nhecidos para a grande maioria da sociedade. 
Alguns pontos, que deveriam ser obrigatórios 
para divulgação, são escondidos via argumen
tação da forma de constituição da empresa 
(SI A ou Limitada). Por que uma pequena 
sociedade anónima, de constituiç_ão familiar 
(poucos sócios), é obrigada a divulgar uma 
infonnação económica ou contábil, enquanto 
outras, infinitamente maiores, se fecham 
completamente? 

Assiril, é certo que haverão restrições ao 
projeto, principalmente pela importância de 
sua estrutura, pois a partir da obrigatoriedade 
da divulgação da Demonstração do Valor 
Adicionado, poderá se chegar, num futuro 
próximo, à obrigatoriedade de elaboração do 
balanço Social, fato pouco interessante para 

as empresas de grande porte constitu(das sob 
outra forma que não sociedade por ações. 

Sala das Sessões, de março de 199L -
Senador Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDEl\'TE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Na
bar Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC ... 
Pronuncia o s.eguinte discurso.)- S.r. P.resi
dente, Srs. Senadores, a recente temporada 
de chuvas, que se abateu sobre diversas re
giões do País, trouxe prejuízos particular
mente mais graves ao meu estado, o Acre. 
E, como sempre, o pior dano foi o sofrido 
pela sua única vía de acesso, a estrada federal 
BR-364. 

Com a habitual correção, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, o jornal A Gazeta, do Acre, 
publicou, no dia 27 de maio, uma ampla re
portagem a respeito dos problemas causados 
pelas chuvas naquela rodovia, ilustrada por 
diversas fotografias tiradas dos imensos ato
leiros que se formaram nos seus principais 
trechos, entre Porto Velho e Rio Branco. 

Diz a Gazeta: 

BR-364 PODERÁ ISOLAR O ACRE 

Mais uma vez o Acre poderá ficar iso
lado do restante do Paí, por via terrestre, 
já que a BR-364, que liga o Estado a 
Rondônia, está com o tráfego precário 
e mais de duzentos caminhões estão fi
cando retidos em dois grandes atoleiros 
ao longo da rodovia. Este problema po
derá ainda ocasionar dificuldades no 
abastecimento do mercado de Rio Bran
co. 

A situação na est.rada é a mesma que 
há pouco mais de dois meses, quando 
mais de duzentos caminhões também fi· 
caram retidos em atoleiros. Os motoris
tas começam a ter prejufzos incalculá
veis, falta comida e as chuvas caem oonti-

0 "nuamente na região. Muitos camioneiros 
já contrafram malária durante o período 
em que ficaram parados - alguns há 
mais de OitO. dias- e a falta de água 
potável e alilllentação correta pode oca
sionai o apa"reCimento de novas doenças. 
.;. Ontem, cerca de 150 caminhões q~e 
~tavam atolados após a ponte do no 
Iquiri, a pouco mais de 30 km de Rio 
Branco. foram retirados por um tratar 
de uma firma particular. Outros tenta
vam se livrar da lama através de cabos 
de aço - um puxando o outro -, mas 
as chuvas estavam atrapalhando qual~ 
quer tipo de atividade. . 

Os dois atoleiros são os mesmo~ que 
quase ocasionaram o isolamento do 
Acre, há pouco mais de dois meses. 

Sr. Preside.nte, Srs. Senadores, é impor
tante que todO o País tenha a exata compreen
são do que a BR-364 representa para o meu 
estado. Peço a atenção de V. Ex1! para algu
mas considerações, no sentido de caracterizar 
e justificar os apelos veementes que formu
lamos ao Governo Fedez:al, sensibilizando-o 
a determinar imediatamente a continuidac!e 
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dos trabalhos de pavimentação dessa rodo~ 
via. 

Gostaria de salientar, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que a BR-364 foi aberta ainda 
no Governo Juscelino Kubitschek de Olivei
ra, e -os primeiros caminhões chegaram ao 
meu estado em 1960, marcando a inaugu
ração oficial daquela estrada, portanto, há 
trinta anos, estamos enfrentando essa situa
ção injustificável; no petfodo de chuvas, a 
estrada fica totalmente interditada. 

Durante o Governo do Presidente João Fi~ 
gueiredo, a BR-364 foi ~faltada no -tricho 
Cuiabá-Porto Velho, e no Governo do Presi
dente José Samey foi anunciado o serviço 
de pavimentação da etapa seguinte, Porto 

Velho - Rio Branco - que, no entanto, 
não chegou a ser concluído, faltando cerca 
de 200 ktn para chegar à capital acreana -
causando a formação de_imensos atoleiros. 
Na época das chuvas, os atoleiros_ viram pan
tanais contínuos, impossibilitando tráfego de 
veículos naquela que, vale frisar, é a única 
via de acesso para o Estado do __ Acre: a 
BR-364. • 

Há necessidade, portanto, de o Governo 
determinar imediatas providências ao Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagens 
- DNER, a fim de que dê prosseguimento 
aos trabalhos de pavimentação da BR-364, 
pois os recursos já estão alocados, no Orça· 
mento da União, para o presente exercício, 
no montante de 13 bilhões e 800 milhões de 
cruzeiros, para o custeio da execução dessas 
obras. Daí por que, aproveitando a oportu
nidade de minha presença na tribuna do Se

, nado, no dia de hoje, desejo .reiterar vee
mente apelo ao Governo F~:!deral, para que 
adote essas providências, a fim de tirar o Acre 
do isolamento em que vive há tempo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Alexandre Costa, 19 V ice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupizdapelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro-Benevides) 
- Antes de conceder a palavra ao próximo 
orador inscrito, o nobre Senador Maurício 
Corrêa, a Presidência deseja cientificar a Ca
sa que o Dr. Antônio Kandir, que integra 
o Ministério da Economia, ofereceu à Presi
dência esclarecimentos dian_te de uma versão 
que lhe foi atnbuída por importante órgão 
da imprensa brasileira, que significava um 
desapreço seu às lideranças políticas que 
atuam no Parlamento brasileiro. 

S. E~ fez questão de reiterar que tem o 
maior respeito pelas duas Casas do_Çongress_o 
Nacional e pelos seus integrantes, e isso ficou 
já comprovado à sociedade, ressalta S. EX", 
pelas vezes seguidas em que aqui esteve, bus
cando, como representante do Executivo, so
luções para os problemas relacionados com 
a área económico-financeira do País. 

Fica~ portanto, registrada a palavra do Sr. 
Secretário de Assuntos Económicos, Antó
~o Kandir, transmitida na manhã de hoje 

a mim, como Presidente do Senado Federal 
e do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
--Conc;edo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corrêa. 

osit:MAÚJUCIO CO~A (Pb"t -DF. 
Pronuncia 0 segUinte discurso. SCm revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs: Sf:nado
res, dois assuntos trazem-me à tribuna. 

No dia 1~ de abril passado, tomou posse 
na Presidência do Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil o Dr. Marcello 
Lavenere Machado. O Presidente desta Ca
sa, Senador Mauro Benevides, esteve pre
sente à posse, bem como o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pi
nheiro, e vários presidentes de cortes judiciá
rias do r_a(s. 

S. Ex• pronunciou, naquela ocasião, um 
discurso da mais alta _importância, em que 
salientou o papel da OAB, inclusive a sua 
preocupação no que tange à questão da regu
lamentação da ediçã_o de medidas provisó
rias; salientou, também, a preo_cupação com 
relação à regulamentação d_o exame de ordem 
e desenvolveu um longo esforço a respeito 
da desnecessidade da revisão constitucional 
antes do prazo determinado na Constituição. 

O Dr. Marcello Lavenere Machado foi pre
sidente do Conselho Seccional da OAB de 
Alagoas, Conselheiro Federal, advogado dos 
mais preparados, cultos e bravos do Estado 
de Alagoas e hoje ascende à mais alta posição 
na hierarquia da Ordem dos Advogados do 
Brasil. · 

Eu pediria, portanto, Sr. Presidente, que 
considerasse lido por mim o discurso de S. 
Ex' Dr. Marcello, para que o mesmo inte
grasse os Anais do Senado Federal. 

Por outro lado, Sr. Presidente, ontem este
ve aqui o Ministro do Exército agitando a 
questão relativa ao conflito eritre tropas bra
sileiras e possíveis guerrilheiros colombianos. 

Tenho uma preocupação muito grande a 
respeito dessa redemarcação que está sendo 
feita entre o BtaSil e a Venezu~la, que se 
processa intramuros, de tal modo que a socie
dade não toma conhecimento do que ocorre. 
O di~cu_rso é um pouco enfadonho, mas tenho 
necessidade de deixá-lo registrado nos Anais 
do Senado. · 

Si:. Presidente e Srs. Senadores é bastante 
desagradável constatar qué, enquanto oBra
sil vai seguindo uma trilha de cooperação e 
amizade com gs seus vizinhos do Cone Sul, 
a ponto de entreter a esperança de transfor
mar esta área em campo fecundo de integra
ção económica, se não política e social, não 
lhe tém faltado problemas na fronteira seteq
trional da América do Sul. 

Ora é a necessidade de quase fechar os 
limites com o Peru pelo evidente risco de 
disseminação do cólera, ora é a contingência 
de deter, até mesmo por meios Violentos, as 
incursões colombianas (guerrilheiras?) em 
nosso territófiô, ou aínda a expectativa de 
ter de "devolver" à Venezuela alguns. quiló
metroS de terras siJpOstiinente ·nossas. 

Tanta efervescência e dinamismo frOntei
riÇos parecem demonstrar a reversão do qua
dro pintado por Joaquim Nabuco, em sua 
Primeira Memória do Brasil, apresentada ao 
Rei da Itália no processo arbitral para a fixa
ção das fronteiras entre o Brasil e a Guiana 
Ingleza, em Roma, a27 de fevereiro de 1903. 

Na oportunidade, ele escreVeu: 

"A sorte, tanto no Tratado de 1750, 
como do Tr~tado de 1777, fOí precária 
e agitada nã.s fronteiras do Sul, onde 
rompeu a guerra. Na fronteira do NOrte, 
porém, eles conservaram o caráter per
pétuo que as duas potências quiserem 
dar às suas estipulações, quando conven
cionaram, nO primeiro desses tratados 
que, mesmo em caso de guerra, elas per
maneceriam invióláveis." 

E continua: 

"Esses tratados removeram entre a 
Espanha e Portugal qualquer dúviaà a 
respeito de sua fronteira ria Guiana. So
_mente intervindo a guerra, teria surgido 
alguma dificuldade, como nas vizinhan
ças do Prata~ em ajustar as fronteiras 
alteradas ao padrão estipulado. No nor
te, porém , esse padrão ficou intacto no 
segunP,o tr~tado e os limit~s do Brasil 
com a Y_enezuela foram estipuladOs de 
acordo com ele". (O grifO é nosso), 

Talvez est_a característica estática fosse fru
to mais do desconhecimento do_que da ausên-
cia potencial de contencioso. · 

Pois, à medida que o Brasil, seguindo uma 
estratégia diplomátíco-militar, foi adensado 
demograficamente suas fronteiras ao norte, 
numa política planejada de autoconhecimen
-iO e de aviventaÇão de limíte~, alguns tipos 
novos de problemas foram surgindo. 

Neste pronunciamento, limitar-nos-emos ã 
questão com a Venezuela. 

É sabido que este país vizinho e exportador 
de petróleo com quem procuramos estreitar 
vínculos de comércio durante a guerra do 
Golfo Pérsico, tem-nos feito- reClamações a 
respeitó de incidentes, que lhe desagradam, 
da parte de algu,ns brasileiros. -

E tais reclamações não são fruto da conjun
tUra receiite qú'e o fez paieiíi'o necessário 
do Brasil no tocante ao nosso abastecimento 
de petróleo. 

Diga-se, a bem da verdade, que as acusa
ções são mais antigas. 

Consta que garirftpeiros brasileiros têm ul
trapassado sistematicamente os nossos limi
tes para realizar ilicitamente a exploraçãO de 
minérios em território alienígena através de 
processos condenáveis que se manifesta1;0 em 
crimes ecológiCos, poluição de águas pluviais 
e grande constrangimento para a população 
ianomami da Venezuela que se vê, assim, 
sujeita a vários tipos de contágios indesejá
veiS, que lhe trazem a malária, a tuberculose 
e a morte ainda mais precoce. 

Têm sido freqüentes as prisões de nossos 
compatriotas por autoridades venezuelanas, 
pressiol\adas pelo clamor da op'inião pública 

· local, que teme o expansionismo brasileiro 
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·e não acredita na boa fé dos supostos garim
peiros. 

Na qualidade de senador da República, ti
vemos oportunidade de interceber, em no
vembro passado, junto a-o Ministério das Re
lações Exteriores, em prol da libertação de 
dez brasileiros que se encontravam presos, 
desde setembro, por militares venezuelanos, 
a pretexto de terem ingressado i~galmente 

, em território estningeiro, ou seja, exatamen
te naquela faixa que, segundo a cartog~afia 
reconhecida, deve ser considerada como mte-
grante de nosso território.-- -

Tais fatos, embora lamentáveis, poderiam 
ser considerados normais ou naturais não fora 
o noticiário da imprensa no sentido de que 
o Poder Executivo, ao_seu eXclusivo alvedrio, 
estaria procedendo a uma demarcação, com 
o objetivo de "encolher" o nosso território 
e "entregar" determinada área à Venezuela. 

Consideramos que, apesar do relativo sigi
lo em que delicadas questões diplomáticas 
devem ser mantidas, é nosso dever de parla
mentares discutir o problema na Casa do Po

, vo, bem assim convocar as autoridades públi
·cas mais diretamente envolvidas com ele para 
que nos tragam a informação segura e ampla 
de que carecemos. : 

Num discurso alusivo ao cinqüentenáno da 
instalação do Serviço de Fronteiras do Itama
raty~ a 21 de feve~;.eiro de 1978, comentou 
o então Chanceler Azeredo da Silveira: 

"A própria índole diplomática da tare
fa de demarcação;- realizada em clima 
discreto, contribui a um só tempo para 
sua conclusão exitosa e para o seu rela
tivo desconhecimento." 

Adm.itinios que certas prOfissões se desen
volvem melhor em clima de segredo, pois 
o excesso de informação ao público pode pre
judicar o sucesso de certas atividades. Entre
tanto, sômos senadores da República e !am
bém temos a missão de salvaguardar os mte
resses nacionais. Não podemos permanecer 
desinfonD.ados sobre questões transcedentes, 
nem conhecer apenas o que a mídia, muitas 
vezes sensacionalista e sectária, resolva nos 
narrar. 

Um parlamentar deveria ser um interlo
cutor privilegiado do Governo nas questões 
de política externa, que coRtinUa em nosso 
país, hoje como antes, domínio exclusivo do 
militar e do diplomata, que se créem os únicos 
intérpretes do sentimento nacional. 

O que acontece entre nõs evoca a famosa 
tese de Raymond Aron, no seu livro "palx 
et guerre entre les nations" que considera 
o diplomata e o militar como os únicos inter
locutores válidos em matéria de política exte
rior. 

Assim, ele sentencia:. 

"Dois homens: e dois apenas, agem ple
namente, não em qualidade pessoal, mas 
como representantes das coletividades a 
que peitencem: o embaixador no exer
cido de suas funções é a unidade política 
em nome da qual fala. O soldado, no 
campo de batalha, é a unidade política 

em nome da qual dá a morte ao seu seme
-lhante." 

Segundo este autor: 

"Em tempo de paz a política se serve 
dos meios diplomáticos sem excluir ore
curso às armas, ao menos a título de 
ameaça, e, inversamente, em tempo de 
guerra. a política não dispensa a diplo
macia, isto é, a utilização de meios pacífi
cos e particularmente a negociação.'' 

Não é sem razão que estas teses estão atual
mente desacreditadas. Pois não se pode banir 
a democracia das relações internacionais e 
é tendência recente nas sociedades partici
pativas a presença cada vez maior dos parla
mentares, dos polfticos, do povo em geral 
no acompanhamento da política exterior. 
---É por isso também que alguns países demo
cráticos fazem consultas à população antes 
ou depois de celebrarem tratados e acordos 
com outras nações. 

No Brasil é o Congresso Nacional que, em 
nome do povo, tem a missão constitucional 
de dispor sobre os limites do território nacio~ 
naJ. espaço aéreo e marítimo e bens do domí
nio da União (CF art. 48, V). 

Para bem desempenharmos esta prerroga
tiva, necessitamos de informações apreciá
veis em qUãntidade e qualidade, que nos ve
nham de modo didático e assimilável para 
que sejam salvaguardados os interesses maio
res do Brasil. 
··As fronteiras de um país são características 

importantes de sua identidade. Não são fatos 
meramente geográficos poís, como já se dis
se, "não existem outras fronteiras se não as 
políticas". 

A autoridade de Cherles de Visscher, no 
seu curso na Academia de Haia, comentou: 

.. A estabilidade relativa das situaçõ_e_s 
territoriais faz do Estã:do um local de 
segurança; daquela segurança que expe
rimentam os povos quando estão ao abri
go de fronteiras reconhecidas. Daí o in
teresse que se vincula, do ponto de vista 
da ordem e da paz, a toda consolidação 
de fronteira e, em sentido inverso, a gra
Vidade de todo incidente que implique 
sua violação." 

Voltemos, contudo, a discutir nossa qUes
tão de limites com a Venezuela. 
--=-Afinal, do que se trata na verdade? O que 
estão pretendendo nossas autoridades no to
cante àquele país? Delimitar. demarcar ou 
simplesmente caracterizar áreas limítrofes? 

E lógico que há matizes de gravidade dife
rente conforme se trate de uma ou outra coisa 
e nós parlamentares fazemos jus a esta infor
mação. 

Pesquisando documentos oficiais e diplo
máticos já entregues a6-púb1ico, em obras 
e repertórios, verificamos que a delimitação 
de nossas fronteiras com a Venezuela deu-se 
com o Tratado de limites e navegação fluvial, 
assinado em Caracas em 5 de maio de 1859, 
ratificado pelo Brasil em 6 de setembro· da
quele ano e, pela República da Venezuela, 
em 31 de julho de 1860. 

Quanto à demarcação, que se deu por eta
pas sucessivas, consta -que O()SSa últim~ linha 
de fronteira, ainda em aberto, no setor das 
cordilheiras de_ :i"arima e Paracaima se con
cluiu com a assinatura da "Carta geral do 
curso da linha divisória da fronteira Brasil
Venezuela" e aprovada pela 41' Conferência 
da Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana, 
em Caracas, a 23 de agosto de 1973. 

O que então está pendente de negociação? 
Haveria algum tiP.O de ataque à validade des
sas operaçôes? E o que precisa realmente 
ficar demonstrado, pois a leitura dos textos 
relacionados ao problema deixa alguma per
plexidade. 

Evidentemente, não é por ter sido valida~ 
mente pactuada que uma fronteira se torna 
irreversível. 

Se por um motivo ou outro se constataram 
erro, omissões ou injustiÇas, a parte interes~ 
sada tem o direito de retomar as negociações. 

Segundo Kei Wakaisumi, jurista japonês 
citado por Teixeira Soares, as frOnteiras po
dem ser permeáveis ou impermeáveis. 

Impermeáveis são aquelas estabelecidas 
por um longo processo de cristalização histó
rica. política, económica e social. Permeáveis 
são as fronteiras que ainda não chegaram 
àquela forma de cristalização, podendo ser 
submetidas a posteriores modificações. 

Talvez Brasil e Venezuela, em certos seto
res de suas fronteiras, se encontrem nesta 
última situação. 

Pois, a rememoração de fatos ocorridos no 
passado, demolfStra mais determinismo e se
gurança por parte do Brasil que da Vene
zuela. 

Em seu livro sobre as fronteiras do Brasíl, 
o Embaixador 'J'eixefra __ Soares explica que, 
em 1841 a Venezuela convidou Nova Gra
nada (atual Colômbia) e o Brasil para o esta
belecimento de tratados de limites. 

O Brasil enviou a Caracas,· em 1842, um 
_encarregado_ de negócios, na pessoa de Mi
guel Maria Lisboa, instruído a formar com 
os dois países como que uma ''frente comum" 
contra as pretensões de Schomburgk, na 
Guiana. Na verdade, este cientísta-alemão, 
a serviço da Rainha Vitória, queria a vassala
gem das tribos indígenas do Norte à Coroa 
Inglesa. 

Somente a 22 de novembro de 1852 foi 
celebrado o almejado Tratado de Limites, 
juntamente com dois outros, um sobre nave
gação fluvial e outro sobre extradição. 

Os referidos tratados não foram toda via 
-aprovados pelo Governo venezuelano. 

Da parte do Brasil, foram os mencionados 
textos submetidos ao Barão Von Humboldt 
naturalista alemão que já havia feito expedi
ções científica àquelas paragens do norte. 

O famoso personagem aprovou o fato de 
o Brasil não pretender ultrapassar seus limi
tes, nos tratados, bem assím a utilização do 
uti possldetis como critério, tanto quanto o 
tratamento conjunto da questão de limites 
e da navegação fluvial. 

Citemos- algumas passagens da célebre car~ 
ta, escrita em Be,rlim e endereçada a Miguel 
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Maria Lisboa em PariS e que data de 22 de 
dezembro de 1854. 

"Aprovo muito, Senhor, o bom senso 
com que não insistiram em suas negocia
ções (com as mais conciliatórias inten
ções) no aumento de território e adota
ram para sair das longas incertezas que 
nascem das expressões vagas do antigo 
tratado de 11 de setembro- de 1777, o 
princípio do uti possidetis de 1810. Senti
ram muito bem que para livrar estas re
giões selvagens de seu esta do de isola
mento e abandono industrioso, o mais 
importante seria apaziguar as antipatias 
nacionais, aproveitando-se, por meio de 
uma navegação livre, este. admirável en
trelaçamento de rios que, como um dom 
benéfico da Providência, foi concedido, 
mui inutilmente até agora, aos povos da 
América do Sul." 

Considerava o cientista que: 

"Nada seria mais próprio para fomen
tar a prosperidade em países tão atrasa
dos no cultivo das terras, nada mais pró
prio para diminuir a ínfeliz e irracional 
antipatia que existe desgraçadamente 
entre nações limítrofes." 

Subseqüentemente, o Brasil voltou a insis
tir, junto à Venezuela, sobre a necessidade 
de associar a questão de limites à navegação 
fluvial, tendo em vista "as condições fotográ
ficas das fronteiras e as Comunicações in teriQ
res dos dois países". 

E, finalmente, a 5 de maio de 1859, em 
Caracas, Brasil e Venezuela, :representados, 
respectivamente, por Filipe José Pereira_ Leal 
e Luís Sãnojo, selaram um aco_rdo d_g_fip.i_tivo 
sobre os limites entre seus respectivos territó
rios, para que ficasse "devidamente estabe-. 
tecida a harmonia que felizmente existe entre 
os dois países" e removido "qualquer motivo 
de desinteligência" ao mesmo tempo· em que 
se facilitava e promovia entre ambos os países 
.. a liberdade de comunicação pela mútua 
fronteira e pelos rios na parte em que a cada 
um pertence". · 

Comentando o acordo bilateral. o relatório 
do Ministério dos_Negócios Estrangeiros, de 
1860, afirma: -

"Por aquela República foi segunda vez 
reconhecida a linha divisória a que oBra
sil tem incontestável direito, postos de 
parte os antigos tratados celebrados entre 
a Espanha e Portugal, e observado _o nti 
possidetis dos respectivos países, princí
pio por que tem constantemente pug
nado o Império em tódos os ajuStes rela
cionados com os se__us limítrofes." 

O mesmo relatório reproduz as palavras 
do Tratado de 1859, que fixou os Hmites entre 
Brasil e Venezuela e, particularmente no que 
concerne a este pronunciamento nosso, reM 
produz o seguinte: 

"3~ ... seguirá pelo cume da serra PariM 
ma até ângulo que faz esta com a serra 
Paracaima, de modo que todas as águas 
que correm ao rio Branco fiquem perten-

cendo ao Brasil e as que vão ao Orinoco, 
à VenezUela, e COntinuará a linha pelos 
pontos mais elevados da dita Serra Para
caíma, de _modo _que as águas que vão 
-ao rio BrancO fiqUem, como se há dito, 
pertencendq__ao Brasil, e as que correm 
ao Es_sequibo, Cuiuni e Ca:roni, à Vene
zuela até onde se_ estenderam os territó
rios dos clois Estados na sua parte orien
tal_." 

E frisa o relatório: 

"É a mesma fronteira ajustada em ouM 
tro tratãdo de 25 de noverill;:>_ro del852, 
que íóí m3n_dado arquivar por haver ex
pirado o prazo para a troca das respec
tivas ratificações." 

Contudo, ·apesar de seu carátá -definitivo 
e de sua bilateral ratificã.ção, alguns art_igos 
do Tra_tado de 1859 revelam flexibilidade .e 
uma -ceita temporariedade. 

Referiiiiõ~os aos artigos 4~, 5''"e 69, que 
reproduziremos integralmente: 

.. Art. 4~ Se no ato da demarcação 
ocorreram dúvidas graves, provenientes 
de inexatidão nas indicações do presente 
tratado, atenta à falta. de mapas exatos, 
de explorações minuciosas, serão essas 
dúvidas decididas amigavelmente em 
ambos os Go"ernos, aos quais os comis
sários aS sujeitarão, considerando-se o 
acordo que as resolver como in_terpre
tação ou aditamento ao mesmo tratado, 
e ficando entendido que se tais dúvidas 
OCorreram em --um ponto, não deixaiá 
a demarcação de prosseguir nos outros 
indicados no tratado. 

Art. so _ -Se,_ para o fim de fixar em 
um ou outro ponto limites que sejam 
mais naturais e ·côn\,-enienteS_ a uma e 
mitra Oaçã"6, parecer vantajosa a troca 

-de territórios, poderá esta ter lugar 
abrindo-se para isso novas negociações, 
e fazen~do-se, não obstante, a demarca
ção como se _tal não houvesse de efe-
tuar-se. · 

Art. 69 Sua Majestade, o Imperador 
do Brasil, declara que ao tratar com a 
RepUblica da Venezuela relativamente 

:ao território situado ao poente do rio 
Negro, e banhado pelas águas do Tomó 
e do Aquio do qual alega posse a Repú
blica da Venezuela, mas que já foi recla
mado pela Nova Grana,da, não é sua in
tenção prejudicar quaisquer direitos que 
esta última república possa fazer valer 
sobre o -dito território." 

Efetivamente, "contra esta fronteira 
(3?) protestou o Governo de Nova Gra
.nada, por nota de 17 de novembro de 
1860, dirigida ao Governo da Venezuela 
e por este respondida em 13 de fevereiro 
de 1861", é o que nos relata António 
Pereira Pinto, em seu "Apontamentos 
para o direito internacional". 

E o iriternacionalista brasileiro comple
mentou sua informação: 

"O fim do protesto foi ressalvar os 
direitos granadinos ao território do 

poente do rio Negro, banhado pelas 
águas do Tomó e do Aquio. 

Ajustando no tratado ~;~: determinação 
de seus limites, o -Gabinete imperial o 
fizera com o Estado que estava na posse 
daqueles terrenos, sem prejudicar os di
reitos eventuais de Nova Granada aos 
ditos terrenos, e assim se estipulou no 
art. 69 deste tratado." 

Apesar disso, a fronteira BraSil- Vene-~ 
zuela, de 2.199km, começou a ser demarcada 
em 1879 por uma comissão mista brasileiro
venezuelana, cujOs trabalhos se realizaram 
até 1882, cobrindo o trech6 desde <tS _cabe
ceiras do Memachi até o Cerro Cupi, cerca 
de 100m de extensão. Segundo infOrmou 
Francisco Xã.viér Lopes de Araújo (depois 
Barão de Parima), chefe da comissão brasi
leira, em relatório de 1884, ao Conselheiro 
Soares Brandão, Ministro dos Negócios Es
trangeiros à época, a demarcação do Cerro 
Cupi io Cerro Auaí, para leste, foi executada 
somente pela comissão brasileira por "enten
der a da Venezuela que era desnecessário 
ir além do primeiro cerro, visto correr a fron

-teira daí por diante -pdo alto da Cordilheira 
e não haver possibilidade de dúvida sobre 
a sua direção". · · 

Parima revela tainbém a decadência dos 
povoadoS exiStentes naquela região, bem asM 
sim das fortificações mandadas erigir pelo 
Marquês de Pombal. Afirma ele que, de to
das elas, a melhor era a de São Gabriel. 

Devido à inidcifíva de Oliveira: Lima; então 
Ministro em Caracas, assinou-se em 1905 um 
protocolo que aprovou a demarcação_ fiita 
da Pedra de Cucui ao Cerro Cupi pelo comis
sário imperial, o Barão de Parima, 

Outro prOtocolo, assinado em 1912, em 
-Caracas, criou uma nova comissão mista, que 
plantou marcos entre o r Rio Negro _e o salto 
Uá, no canal de Maturacá, campanha reali
zada em 1914 e 1915. 

Em 1928, outro protocolo assinado ean Ca
racas instituiu n(fva comissão mista que pro
cedeu à demarcaç~o da geodésica.C~cU~-Uá, 
passando ã caracterização da fronteira. a par
tir do Pico Roraima, q-ue representá a trijun
ção Brasil-Venezuela-Guí3Iiã.-. 

Nos últimos tempos, a demarcação tem si
do feita pelo divisor de águas e foram ffxados 
vários marcos ao longo da fronteira Brasil
Venezuela. 

Na difícil campanha de 1965-70,--mi Serra 
do Imeri, descobriram.Mse, entre outro_s, os 
seguíntes picos afé então desconhecidos: Ne
blina (3.014m de altura, o mais alto doBra
sil); 31 de marçO (2.992m); GUimarães Rosa 
(2.108m); Mascarenhas de Moraes (1.815m) 
e Braz Aguiar (1.773m). 

O Brasil já tinha direito a eles, mas esses 
picos só foram descobertos, na verdade, nes
sas datas. 

Relata Teixeira Soares o seguinte: 

"A turma que realizou os trabalhos 
de hipsometria e conquista defini_tiva do 
Pico_da Neblina, de repente muito con
trovertido entre o Brasil e a Venezuela, 
foi chefiada pelo técnico José Ambrosio 
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de Miranda Pombo ... .e. ficou esclareci
do, definitivamente, a questão de posse 
da elevação: estava dentro do território 
brasileiro, afastado da Venezuela cerca 
de 687 metros." 

Apesar disso, e depois do reconhecimento 
pela Venezuela da Ata final da XXXVIII 
Conferência da Comissão Mista Brasileiro
Venezuelana, o país vizinho sustenta que o 
chamado Pico Phelps em seu território é o 
mesmo Pico da Neblina. 

E a imprensa- venezuelana continua a rei
vindicar uma atitude mais ativa de suas auto
ridades na questão. 

Em conhecido artigo estampado no Mun
do, de .18, 19 e 20 de março de 1971, José 
Final afirmou que _a venezuela perderá gran
de extensão de terras sob sua soberania, "se 
não enfrentar decidida e energicamente o 
avanço que vem fazendo os brasileiros, que 
se têm dedicado à colonização da fronteira, 
tanto dentro do seu território como do nos
so". 

Comentou a penetração portuguesa e de
pois brasileira em terras espanholas e mais 
tarde venezuelanas, afirmando que o Amazo
nas, limite geológico e natural do Maciço bra
sileiro, foi grandemente ultrapassado na dire
ção norte com aqueles procedimentos de co
lonização e aposta que o Brasil está olhando 
sempre em direção ao Rio Orinoco, da Vene
zuela. 

Evidentemente, as autoridades brasileiras 
respondem pela negativa àS-ímprecações-des
te tipo. 

Mas não se pode, contudo, negar ao país 
vizinho o direíto de demandar o que lhe é 
devido, vez que a história já lhe subtraiu parte 
substancial de território. Perdeu para a Co
lômbia região que lhe era cara e sofreu conae
qüências desastrosas de uma arbitragem re'a
lizada sob a presidência de De Martens e 
que favoreceu a Guiana" Inglesa. Isto, sem 
falar qe muitos_ outros episódios passados que 
levaram humilhação à naça:o e fomentaram 
em seu povo um nacionalismo ferrenho. 

O Brasil Dão pode ter mentalidade de con
quista, nem desconhecer os motivos que le
vam a nação limítrofe â exasperação patrió
tica. 

Contud_o, as dimensões continentais de 
nosso País são um legado de lusitanos e ban· 
deirantes que ultrapassaram o Brasil das Tor· 
desilhas pela luta, pela ocupação e pelo di
reito. 

Somente uma razão ponderável e justa po
deria levar-nos a admitir cessões ou trocas 
de nosso território. 

Confiamos na sabedoria e no bom senso 
dos negociadores -da Casa de Rio Branco, 
mas não abrimos mão do direito parlamentar 
de opinar, com civismo e lealdade, sobre 
qualquer alteração que se venha a fazer no 
mapa do BrasiL 

Sr. Presidente, antes de finalizar este pro
nunciamento denso e massudo, desagradável 
até, devo dizer que tenho uma preocupação: 
a Venezuela postula parte do território brasi
leiro. As tratativas estão se-tido feitas entre 
a Diplomacia brasileira e as autoridades ve-

nezuelanas_ Não- tOmamoS conhecimento do 
que está aCóntecendQiá. 

Senador Mansueto de Lavor, V. Ex•, como 
um pernambucano, embora nascido no Cea
rá, mas pernambucano honorário e conhe~ 
cido pelo povo, há de convir que Joaquim 
Nabuco, que, naquela época, era o homem 
da monarquia, o seu maior defensor, que saiu 
dali e ficou como defensor da monarquia du
ra,nte_rouito tempo, acabou aceitando, como 
brasileiro, a obrigação, o múnus de ser o re
presentante da Legação brasileira para equa
cionar a pendência existente entre a G_uiana 
Inglesa e o BraSil. 

Joaquim Nabuco foi a Paris ou__ à Inglaterra 
tentar equacionar o problema. Embora, pe
los mesmos motivos, a Venezuela tivesse per
dido parte do território para a Guiana Ingle
sa, os ingleses utilizaram esse argumento. 
Após uma demanda muito grande, o Brasil 
acordou que essa situação deveria ser resol
vida por uma arbitragem. Procurou, então, 
u~_obre de Baden, de cujo nome não me 
recordo neste instante, para ser o árbitro. 
A Inglaterra concordou. Depois, o Chaceler 
bra.sJleirQ_d_es_GQbri_u_ que esse nobre de Baden 
não era vassalo; era súdito. Portanto, não 
poderia exercer a função de árbitro. E ele, 
então foi destituído. Avençou-se que o árbi
tro seria o Rei da Itália. 

Não há dúvida alguma. Embora Joaquim 
Nabuco tivesse escrito 18 volumes, um dos 
trabalhos mais_espetaculares da História bra
sileira - A Memória, A Contradita e A Tré
plica -, o Brasil acabou perdendo grande 
parte do seu território para a Guiana Inglesa. 

O mesmo aconteceu na Guerra do Para
guai. Qual foi o resultado que obtivemos na 
Guerra do Paraguai senão o sacrifício do nos
so povo, o sangue, o martírio, enfim, tudo 
aquilo que aconteceu? Não obtivemos resul
tado nenhum. A Argentina, sirri", a Argentina 
ficou com as Missões, ficou com Pousadas 
e queria, inclusive, pleitear o Chaco. E só 
não levou o Chaco porque o Brasil não admi
tiu assinar o tratado de paz após a Guerra. 
Inclusive esse tratado só foi assinado muitísw 
simos anos depois, ainda no Império de Dom 
Pedro n. 

P_ortailto, é uma preocupação muito gran
de que tenho. A Venezuela reivindica parte 
do território brasileiro, os tratados definiam 
taxativamente que as diVisas são aquelas exis
tentes._ Entretanto, até hoje remanesce essa 
dúvida e os venezuelanos estão postulando 
parte do território. 

Se amanhã, nobre senador Mansueto de 
Lavor, acontecer qualquer coisa, eu quero 
- porque já registrei no Senado - deixar 
a minha posição clara, porque isto está sendo 
feito, intramuros, pelas autoridades e, quem 
sabe, até por militares, sem que tomemos 
conhecimento a respeito dessas transaçóes 
que estão sendo efetuadas. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Pois não. 
Ouço Com -rnulto prazer o ·aparte de V. Ex• 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena~ 
dor Maurício Corrêa, quero, antes, parabe~ 
nizar V. Ex~ pelo importante pronunciamento 
que faz, hoje, sobre questões de fronteiras 
e sobre a defesa de todo o espaço territorial 
brasileiro, uma obrigação não apenas das 
Forças Armadas ou dos diplomatas, mas de 
toda a sociedade, de toda a comunidade bra
sileira. As notfcias que chegam daquela área 
de Roraima, limítrofe do pafs vizinho, a Ve~ 
nezuela, é que havia uma área de aproxima
damente seis mil quilómetros quadrados, ri
quíssima em minérios como o ouro, que o 
País sempre teve como sua. Constava nas car
tas geográficas e aeronáuticas _e, de um- (Jia 
para outro, a Venezuela, dizendo que houve 
um erro de avaliação nos marcos, assumiu 
essa área. Ao que parece, a Venezuela já 
ocupou essa área e nós estamos na defensiva. 
É isto que· precisa ser explicado ao País e 
ao Congresso Nacional. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Esta é 
a niinha- maior preocupação, nobre Senador 
Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Isto não é 
brincadeira. É uma área com seis mil quiló
metros quadrados. Basta ver que o Líbano 
tem dez mil quilómetros quadrados e a área 
que está se tomando, de uma vez, assim, do 
território brasileiro, tem seis mil quilómetros 
quadrados. Afinal de contas, nós temos o 
direito de saber qual é a posição do Itamaraty 
sobre isso. Não há segredo. Por que haveria 
segredo ni~so? A Venezuela _atirou, metra
lhou aviões brasileiros que, se guiO do as cartas 
oficiais, sO]?revoavam aquefe" território corilo 
território brasileiro; prendeu garimpeiros Da
quela área - os garimpeiros nem sempre 
obedecem fronteiras, mas consideravam 
aquela área, como sempre foi, territóriO bra
sileiro. De uma hora para outra, a Venezuela 
disse que a área era sua, tomou-a. assumiu-a, 
ocupou-a militarmente, e o Itamaraty está 
calado sobre isso. Creio que_ esse já é o mo
mento - e uma das conseqüências do pro;.
nunciamento de V. Er será essa- de trazer
mos aqui o Sr. Ministro das Relações Exte
riores para prestar esclarecimentos sobre esse 
pedaço nada pequeno. Qualquer pedaço do 
TerritóriO nacional é inegociável, é inaliená
vel, seja rico, sefa cascalho, seja o que for. 
Mas, no caso, é uma considerável parcela 
do território Nacional, que por sinal é riquís
sima. E foi ela de uma hora para outra assu
mida por um país vizinho. Isso precisa de 
explicação e nós queremos explicações neste 
sentido. Aplaudo o pronunciamento que V. 
Er faz hoje e a oportunidade do seu con
teúdo. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Quero di· 
zer a V. Ex• que é realmente minha intenção 
propor à Comissão de Relações Exteriores 
a presença do Ministro Rezek para explicar 
uma situação como essa. Nós não sabemos, 
afinal de contas, o que está sendo feito. 

A realidade é que brasileiros têm sido pre~ 
sos lá e nós sabemos que isso envolve interes
ses. A -Venezuela pretende que o Pico da 
Neblina, que ãquela faixa integre o seU terri-
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tório. Os tratados brasileiros assinados com 
a Venezuela dão conta de que aquela parte 
é nossa. 

De sorte que, como disse V. EX", essa ques
tão-tem que ser trazida para o conhecimento 
do povo. E, ao longo do meu pronunciamen
to, salientei que o brasileirO, o parlamentar 
e a sociedade têm direito a essas ihformações. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço V. 
Ex~ com muito prazer, Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Mau
rício Corrêa, V. Ex• faz um pronunciamento 
que não tem nada de desagradável; ao contrá
rio, é da maiorimportância, da maior profun
didade: V. Ex• está trazendo a debate um 
assunto que merece a atenção do Senado, 
que é o fórum adequaao, inclusive para discu
tirmos as questões de polltica externa, fron
teiras, todas essas questões. Quando reinicia
mos nossos trabaJhos na presente Legislatu
ra, tive a oportunidade de fazer, ó.Ugeirada
mente, um pronunciamento nesse sentido, 
sobre a convocação do Ministro das Relações 
Exteriores perante a nossa Comissão, para 
lá debatermos esse assunto e o ltamaraty dar 
as explicações necessárias ao Senado sobre 
o que vem ocorrendo e, assim, não ficarmos 
apenas ciêntes daquilo que está ocorrendo 
através dos noticiários dos jornais. Temos o 
direito e o dever de chamarmos aqui, à nossa 
presença, o Ministro das Relações Exteriores 
para fazer uma exposição a respeito desse 
assunto, que é da maior importância. Não 
vamos minimizar o fato, que deve ser tratado 
seriamente, com todo o cuidado, para evitar
mos que-uina parte do nosso território seja 
levado para outro país, sem qualquer traba
lho, sem qualquer exercício do direito da nos
sa soberania. Portanto, parabenizo V. Ex' 
que fez um discurso, hoje, de extrema rele
vância, como sempre faz, mas o assunto é 
da maior importância, está na Ordem do Dia 
e deve estar presente nas nossas preocupa
ções. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊ.A- Nobre Se· 
nador Jutahy Magalhães, agradeço· a V. EX• 
e reitero que realmente vamos apresentar re
querimento da presença do Chanceler Fran
cisco Rezek, para falar especificamente sobre 
o conflito que já existe -e-ntre o Brasil e a 
Venezuela, a fim de que a sociedade tome 
conhecimento. Afinal, essas questões não po
dem ser tratadas só por eles; nós também 
temos o direito de saber _exatamente o que 
está ocorrendo. 

Sr. Presidente, aqui enCerro, portanto, 
meu modesto pronunciamento sobre esta 
preocupante situação em que- nOs ericontra-· 
mos, da disputa da Venezuela por parte do 
território -brasileiro, que está sendo discutida 
sem que o Parlamento 'brasilftit:o tonie conhe
cimento e com a Nação afastada dele. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

. DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MAURICIO CORRÊA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

Ordem -dós Advogados- do Brasil _ 
CONSELHO FEDERAL 

Brasma- D.F. 

Drscurso de posse do advogado Mar
cel/o Lavenére Machado na Presidência 

___ _ do Conselho Federal da Ordem dos Adw 
vogados do Brasil, em 1~ de abril de 1991. 

A alternância democrática que se estabe
lece através da eleição periódica de novos 
dirigentes renova o poder. A investidura dos 
novos cons_elheiros renova o Conselho Fede
ral da Ordem dos Advog3doS do Brasil. Esta 
é a solenidade de posse de 27 delegações estaw 
duais, legítimas representantes dos advoga
dos brasileiros e que passam a compor o ór
gão máxirrio da OAB. Cabe-lhes a tarefa in
gente de continuar o papel destacado que 
o Conselho Federal da Ordem vem desempe
nhailóo- ao longo de sua existência repleta 
de fé democrática, orientada para a defesa 
do advogado bem c_omo por sua luta contra 
todas as formas de autoritarismo. Forjada no 
cadinho das dificuldades, a OAB recebeu a 
têmpora nos desafios que_enfú:ntou, trans
formando-se num património cívico da nacio
nalidade, nti.in referencial da identidade da 
sõciçdade brasileira. -Para tanto, a corpora
ção dos advogados foi levada a superar os 
restritos liinites de uma burocrática entidade 
de fiScalização -profissional, ampliando sua 
atuação por vocação libertária proveniente 
de seu natural sentimento de justiça, tornan
do-se partícipe destacado no processo histó
rico do País. 

Este processo histórico deságua hoje numa 
realidade dramática. Supúada a chaga da di
tadura restou-nos a chaga da pobreza. A cita· 
va economia do mundo nega ã grande maioria 
da população alimento, habitação, escola, 
saúde, transporte, emprego. Nega, portanto, 
o mínimo necessário ao homem para viver 
com dignidade. -

A curva da deterioração das condições bá
sicas para a existência humana continua se 
acentuando, especialmente nos últimos doze 
meses, período em que o salário do traba
lhador perdeu 55% do seu valor real de com
pra. Há quarenta anos José da Silva com um 
salário mfnimo podia adquirir três vezes mais 
utilidades do que hoje. A renda do segmento 
'mais pobre da população caiu 15% na década 
de 60, 10% na de 70 e 25% na de 80. A 
participação dos-s31ái"íos no PIB continua di
minuindo. O futuro do País está assegurado 
por milhões de meninos de rua, 11 milhões. 
de jovens em situação de absoluta indigência 
e 25- milhões de brasileiros com menos de 
17 anos oriundo-s de famílias com reo.da men~ 
sal menor do que 1/2 salário mínimo. É assim 
i:J.ue ji!Eh:ndemos entrar no piimeiro mundo._ 

Enquanto isso, o orgarti"!inlo combatido da 
economia nacional continua sendo sugado 
pelas insaciáveis VentosaS da dívida externa. 

Segundo o· Banco Central, o País remeteu, 
digo melhor, o nOrdestino, o amazónída, o 

boia-fria, o favelado, o posseiro, a empre
gada domé~tica, o sem-t~rra, desempregado, 
o subempregado o empregado de salário mí
nimo, remeteram 122 bilhões de dólares para 
os credores internacionais, nos anos de 1971 
a 1989. 
A gravidade da situação dos segmentos mais 
pobres, isto é maíoria da população (1% mais 
rico da população ganha mais do que os 50% 
mais pobres) é tão clamante que levou a 
CNBB a encetar nesta quaresma a. campanha 
d;:~. fraternidade sob o tema Solidários na Dig
nidade do Trabalho, em cujo texto base se 
lê: 

"Para os pafses do Terceiro Mundo, 
portanto, e para o Brasil em particular, 
tudo se passa como no início da revolu
ção indus.trial. O materialismo económi
co continua ditando as regras. A ética 
não faz parte da vida económica: o lucro 
injusto, o lucro fá_cil, o lucro imoral são 
servidos à mesa dos Epulões e as miga
lhas ajudam os Lázaros a continuarem 
vivos para trabalharem mais. Não se tra
ta mais somente de se defender o valor 
do trabalho e a dignidade do trabalha
dor. É a p-rópria dignidade da nação que 
tem que ser resgatada." 

o·que dizer dos diieitos humanqs em qua
dro tão adverso? Tome-se, por exemplo, a 
situação dos conflitos fundiários que se agra
v:rm a cada dia, tendo ceifado 625 vidas hu
manas nos últimos cinco anos. A concentraM 
ção fundiária no Brasil continua crescendo, 
1% das propriedades rurais detém 43% da 
área agrícola nacional. Sem terra, os traba
lhadores rurais morrem, preferentemente, de 
desnutrição e suas seqüelas. O líder sindical, 
o padre e o _ad_vogado que atuam no campo 
morrem, preferentemente, de emboscada. 

A permanência de realidade tão desuma
na:; persistindo apesar de todos os .avanços 
científicos, tecnológicos e económicos, eviw 
dencia a completa ausência de vontade polí
tica para que_ess_es fatos mudem. Inadmíssível 
atribuírem-se tais vicissitudes aó determinis
mo ou ao destino, quando se sabe que é o 
homem como sujeíto histórico real que no 
processo social de sua existência constrói a 
realidade, criando-se, ao mesmo temP.O, a 
si"próprio,-cOrilo ser históriCo-eSocial. E ele 
quem assim realiza o irifinito processo da hu
manização do homem. (KOSIK) 

Inadmissível buscarem-se falsas causas e 
falsas explicações que permanecem no plano 
das aparências e não vão a fundo na realidade 
concreta. Esta realidade concreta evidencia 
que é o homem historicamente situado, nas 
suas relações materiais objetivas, quem rea
liza a produção social de sua existência, gera
dora de específicas formas de consciência 50'

cial. E por criar sua realidade pode conhe
cê-la na sua totalidade e. essência. Essência 
naturalmente complexa, dinámica e contra
ditória. 

Por que complexa há que se perquiiir pela 
diversidade dos interesses em jogo. Porque 
dinâmica, não se pode imaginar uma sacie-
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dade estática, sem transformações_. Porque 
contraditória há de se reconhecer a existência 
de antagonismos e conflitos de interesse, cuja 
superação se impõe. 

O apelo_ que é de ser feito se dirige à_ socie
dade ciVil, entendida como o- conjunto das 
instituições privadas da sociedade com suas 
organizaÇõe~. -correspondentes. A atualidade 
mo_stra como estas organizações de diversi
ficam, como surgem novos sujeitos sociais, 
novos movimentos sociais. O tecido social 
toma corpo e empurra o Estado para limites 
mais estreitos, tornando-se assim uma força 
contrária à hipertrofia esülta[ -

Hipertrofia que não se processou em favor 
da população, porém· em benefício dos inte
resses dominantes. O EstadO se expande, in
tervém, assume funções nã área ·económica. 

"A partir dos anos 50 -ínicii~se nova 
fase na Revolução Industrial no Brasil. 
Constítuem-se as grandes empresa·s~ tan
to para os produtos (aço, vidro, papel, 
cimento, aluffiínio, plásticos, etc.) como 
para os bens duráveis de consumo (auto
móveis, _eletrodomésricos ... ) e os b_ens 
de capital (bens destinados à produção, 
máquinas, motores, caminhões, na
vios ... ). Para que esse desenvolvimento 
industrial acontecesse foi preciso a inter
venção do Estado para implantar a infra
estrutura que sustentasse este parque in
dustrial. O Estado assumindo a sua fun
ção de concentrador e redistribuidor do 
excedente, através do orçamento e do 
sistema financeiro público, cria os siste
mas de energia, transporte e tdecomu
nicaçácr; -e -a- indústria peSada. Assim o 
Estado subsidiou o desenvolvimento do 
capital." Palavras dos Bispos do Brasil. 

A expansão do Estado, no Brasil, foi acom
panhada da apropriação privada pelos oligo
pólios, dos serviços e "benesses" estatais. A 
máquina do Estado passou a servir aos inte
resses desses grandes grupos. Deu-se a priva
tização do público, como denunciaram: Flo
restan Fernandes e Raimundo Faoro. OsCar
téis transformaram-se em cartórios, cada um 
com sua esfera própria de _competência. O 
Estado_ interveio como p6de na economia, 
fez investimentos, endividou-se para permitir 
o surgimento e a expansão _do parque indus
trial brasileiro, Os beneficiários desse esforço 
todos sabemos quem foi. Sabemos também 
quem não participoU de nenhuma fatia do 
grande bolo, cabendo-lhe apenas as miga
lhas. 

Um dia, como era de esperar, o modelo 
faliu. Tanta riqueza foi retirada indiscrimina
damente do cofre que este se esVaziou. A 
pressão social denunciou as distorções e co
brou investimentos orientados para a saúde, 
a educação, a previdência e" a proriioção do 
bem-estar. 

Estabeleceu-se uma fase especialmente crí· 
tica e de conflitos. O ser estatal todo pode
roso onipresente, que tudo previa, se trans
forma numa estrutura arcaica, corrupta, ine
ficiente. Aqueles que lhe sugaram o sangue 
são forçados a inventar uma justificação teó-

rica legitimadora do último assalto que se 
pretende fazer ao que se resta ao rescaldo 
do incêndio. DesCobre-se uma palavra mági· 
ca: priVatizaçãÕ. R.edescobre-se uma teoria 
salvadora: _a economia de mercado in_spirada 
no liberalismo caduco rebatizado de neolibe
ralismo. As classes_ hegemônícas, ao longo 
da história deste País, sempre se apropriaram 
dos movimentos e idéias renovadoras - foi 
assim na:- independênCía, foi assim na Repú
blica, foi assim na tardia revolução burgu_esa, 
está SendO assiin ·na redemocratização que 
estamos vivendo. 

As críticas feitas peloS se tores mais conser
vadores ao intervencionismo económico, ao 
dirigismo estatal, à hipertrofia do Estado, 
dão impressão, aos menos avisados, que eles 
nada tiveram com isso. Pelo discurso que os 
·estamentos privilegiados fazem, fica parecen
do que o gigantismo do Estado foi feito em 
favor dos trabalhadores, urbanos e rurais. em 
favor dos segmentos desprotegidos, que são 
os mesmos que· já eram na cotônia, no Impé
rio ou na Velha Re_pública e na novíssima, 
s_e um basta não for dado. 

Na verdade os movimentos de expansão 
das forças sociaiS, tende a ocupar espaços 
antes invadidos pelo Estado. Todavia o que 
tais forças bu:.cam é a retração da face repres
sora, concentradora de renda, de privilégios, 
autoritárias, viciada e corrompida do Estado, 
comprometida com projetas privados e não 
cole ti vos. 

Este é o Estado odioso cujo modelo já não 
é possível mais ser suportado. O movimento 
socíã1 n:ão obje:tiva, gor oUtro lado, o refluxo 
do Estado naquilo que ele tem de preocu
pação com o social, estimulando os segmen
tos mais débeis, fortalecendo os hiposuficien
tes, protegendo os mais fracos da ganância 
dos mais fortes, intervindo para diminuir os 
desequihbrios regionais, para redistribuir a 
renda perversamente concentrada como em 
nenhuma o.utra economia do. planeta, para 
proteger o meio ambiente, finanCiando a pes
quisa científica-e tecnológica, assegurando es
cola, transporte e habitação. 

Este é o modelo de Estado que, evidente
mente, chega a seus últimos dias, a que pro
duziu a instância jurídica hegemónica na su
perestrutura ideológica. Instala-se o positi
vismo jurídico e o monopólio estatal da pro
duçãO do Direito. 

Direito e Estado, Estado e Direito (instân
cia jurídica) se interrelacionam em processo 
contínuo,_ realimentando reciprocamente, es
tabelecendo-se um mecanismo de sustenta
ção, confundindo-se causa e efeito. 

Esta visão positivista (reducionista) do fe
nômeno Jurídico, equiparado a um norma
tivis.qto dogmático esterilizante tem sido do
minante nos cursos jurídicos do país. -Daí a 
formação dogmática conservadora imobilista 
de alguns advogados, magistrados e membros 
do Ministério Público. 

Há que se abrirem as portas da ciência jurí
dica para que nos seus desvão entre o oxigé· 
nio vivificaaor, inovador, propulsor de novas 
reflexões, crftico, capaz de perceber que além 

do nonnativismo dogmático há toda uma re
gião fértil em que medra a justiça, a legitimiw 
dade, a eqüidade, a ética, a igualdade, a liber
dade, 

Felizmente, recentes experiências su!gem 
promissoras, na ti_níversidade, na magistra
tura, na advocacia, na jurisprudência na dou
trina, nos movimentos populares, indicativos 
d*_ym_a visão inovadora ainda frágil, mas prow 
missara. 

É neste quadro que devem ser analisadas 
algumas das principais preocupações da Or
dem dos Advogados do Brasil, preocupações 
estas que têm sido objeto de reiterados pro
nunciamentos. 

Nós os advogados brasileiros temos um 
compromisso com o Estado Democrático de 
Direito, que tem por ba5e o respeito à Consti
tuição. Ora, a Constituição Federal de 1988, 
não pôde ainda atingir a plenitude de sua 
eficácia seja pelo exfguo espaço de tempo 
em que está em vigor, seja por lhe faltar a 
legislação complementar imprescindível, seja 
por outros fatores que conspiram contra sua 
aplicação e concretização. 

Exatamente para evitar tentativas de refor
mulá-la, antes de ter tido a oportunidade de 
demonstrar sua eficácia, o constituinte esta
beleceu que só após cinco anos ocorreria a 
sua revisão, em sessão unicameral, por maio
ria absoluta. 

A ante.cipação da revisão significa, pois, 
um golpe na legitimidade_ constitucional, pois 
o mandato que o constituinte conferiu ao 
Congresso é imodificável. Daí, porque admi
tir-se que emenda constitucional pelo pro
cesso previsto no art. 60, possa antecipar o 
prazo estatuído para a revisão representa 
completa subversão da ordem constitucional. 

Neste triénio que medeia até 1993, governo 
e sociedade civil devem empenhar todos os 
seus esfo.rços no sentido da.concretização dos 
dispositivos Constitucionais, esp"ecialmente 
pela elaboração das leis complementares pre
vistas. 

Por estes motivos é que a Ordem dos Advo
gados do Brasil, refletindo a consciência jur(
dica nacional, tem posição firme e resoluta 
contra a antecipação da revisão, idéia que 
é tangida, por motivos casuísticos que não 
consultam aos interesses do povo brasileiro. 
Não se pretende melhorar a Constituição po
rém submeter os princípios constitucionais às 
necessidades dos planos de ocasião. 

Não correspondeu ao princípio democrá
tico da divisão dos poderes o comportamento 
do Executivo, atropelando o processo de ela
boração legislativa, invadindo a competência 
do Congresso Nacional pela abusiva edição 
de medidas provisórias cujo projeto d~_regu
lamentação urge ser ultimado, sem ml\_tila
ções que o tomem ineficiente. 

Ao Congresso Nacional - lamenta
velmente eleito em circunstâncias propicia
doras da influêncía ilegftima do Poder Econô
.Plico- pisa, por seU turno, o dever de recu
perar a "irilãgem do parlamento junto ao povo, 
o que só será possível pela independên~ia, 
zelo austeridade e eficiência dos Congressis
tas e da estrutura administrativa -funcional 
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de ambas a,s casas. O País precisa de que 
o Poder Legislativo, aquele que institualmen
te está mais perto do povo~ se afirme como 
uma instância mediadora efetiva entre os an
seios da população e os governantes. Para 
tanto; é de ser estimulada a participação dos 
segmentos organizados da sociedade Qos tra
balhos legislativos, caminho essencial para 
que o Congresso se torne aquilo que é sua 
natural vocação política, o de ser, a casa au
têntica de representação da vontade soberana 
do povo em cujo nome o poder deve ser exer
cido. 

Mais de perto aos _advogados interessa o 
Poder Judiciário, cujo desempenho é motivo 
de grave preocupação para os advogados bra
sileiros. 

Para nós só se completa o edifício demo
crático com a existéncia de um Poder Judiciá· 
rio forte, independente, respeitado, eficien
te, sente nos grandes conflitos nacipn_ais, de
sempenhando seu papel fundamental de con
trolar a boa aplicação das leis e assegurar 
o respeito à Constituição. capa:t -de garantir 
aos cidadãos uma prestação jurisdicional 
pronta e justa, na defesa de seus direitos. 
Sempre nos batemos e pugnamos para que 
assim fosse. Quando, o(.;; tempos do regime 
militar, se suprimiram as garantias do Judiciá
rio - que são garantias do cidadão - os 
advogados brasileiros se empenharam com 
o maior ardor na luta pela sua restauração, 
de que é exemplo eloqUente os pronuncia· 
mentes feitos durante a VI Conferência Na
cional da Ordem em Salvador em 1976. 

Nós temos a convicção de que o Poder Judi
ciário e os advogados estam,os no mesmo bar
co, comprometidos com o mesmo objetivo 
que c5 o de levar a Justiça ao Povo. 

Por isso - nos aflige profundamente a 
ocorrência de grandes deficiências na atuação 
deste Poder, já apontadas em pronunciamen
to~ da Ordem. A ocorrência, mais recente, 
de inúmeraS paralizações das atividades do 
judiciário, tem sido causa de enormes prejuí
zos para o ~ercício da advocacia e para as 
garantias do direito dos cidadãos. A prática 
do nepotismo em alguns órgãos do judiciário, 
cuja denúncia já aparece abertamente na im
prensa, tem desservido sobremodo à imagem 
de que o Judiciário necessita para sé fazer 
respeitado. 

No elenco das medias propostas para a me
lhoria da atividade judiciária, a OAB tem 
defendido a criação de um órgão de controle 
externo; não para diminuir a independência 
e as garantias deste Poder, não para afetar
lhe a autonomia, essencial ao Estado Demo
crático de Direito, mas para atribuir-lhe a 
transparência necessária; para protegê-lo, 
eficientemente, dos excessos de alguns de 
seus membros e órgãos, para preservá-lo de 
qualquer nuvem de suspeição, por tênue que 
seja. 

O acesso à justiça é pois, para os advoga
dos, pré-condição de dempcracia. Impõe-se 
a simplificação da legislação processual, espe
cialmente no tocante ao~ procedimentos, ho
je funcionando mais para negar justiça do 
que para asse_gurá-la. Impõe-se a efet~va ~m-

plantação da defensaria pública como forma 
de garantir aos pobres no sentido da lei a 
assistência judiciária de que necessitam. Ur
ge, também, que as Defensarias Públicas e 
o próprio Ministério Público possam ampliar 
sua atuação fazendo-a inovadora e criativa 
para patrocínio e defesa dos direitos difusos, 
dos novos direitos coletivos, e mesmo para 
figuras jurídicas e direitos novos, aproveitan
do a rica experiência das assessorias jurídicas 
dos movimentos populares. Em hipótese al
guma, todavia, admiti-se. que em nome desta 
agilização, se cometa ofensa ao art. 133 da 
ConstitUição, qUe Consagta ·uma das garantias 
mais importantes do cidadão: a de ser assis
tido por advogado na defesa de seus direitos. 
Diferentemente do que se possa entender, 
a recepção constitucional do princípio da in
dispensabilidade, modifica a sua interpreta
ção anterior. Temos a certeza de que reflexão 
mais demorada acarretará brevemente a alte
ração do sentido que a jurisprUdência tem 
dado à matéria. 

A visão dos macro-problemas institucio
nais em momento algum nos desvia a atenção 
que devemos dar aos assuntos mais direta
mente ligados à profissão._ Ao contrário, nos· 
oferece elementos e subsídios para melhor 
compreendê-los e enfrentá-los._ 

Assim é que é forçado constatar que a ad
vocacia nacional visualizada no seu contexto 
geral não apresenta uma face rósea, passando 
que está poi" um processo violento de proleta
rização acelerada. Tomando-se cada vez mais 
rara a figura do profissional liberal, bem ins
talado em seu confç.rtável escritório, a espera 
de clientes e de causas. A lei n9 4.215 de 
63 que noS rege até hoje, e -que foi, induvido
samente, um diploma legal adequado à reali
dade da advocacia,_ já não atende às exigên
cias atuais. 

As profundas transformações sociais e as 
mudanças específicas do exercício profissio
nal tomam_ imperativa a elaboração de um 
novo Estatuto para a advocac;ia. 

Neste novo Estatuto há de se conceder um 
tratamento- adequado às Subseções que são 
as ·cabeças de ponte da interiorização da Or
dem. O proCesso ético-disciplinar é, por 
igual, tópico a ser redefinido para ser tomado 
mais eficiente. 

Não iÍá como se desconhecer a advocacia 
é- exercida pela grande maiOria- dos profis
sionais mediante vínculo empregatício, seja 
com ó poder póblico, ou a iniciativa privada. 
N:. condições de trabalho do advogado em
pregado estão a exigir imediata regulamenR 
tação. Pisa salarial. jornada de trabalho. ho
norários de sucumbência são temas a receber, 
sem tardança, o devido tratamento legal. 
Nesta área o Conselho Federal, já se anteci
pou, entregando ao Congresso nacional. pro
jetes de lei sobre a matéria, por cuja transfor
mação em lei, nos empenharemos com o me
lhor do nosso esforço. 

Esperamos contar neste particular, como, 
de- resto, em outros, com a contribuição dos 
sindicatO!' de advogados que já acumulam ex
periência especialmente nos di~dios coletiR. 
vos. 

Ponto de honra para Corporação, posto 
que essencial para o seu prestígio, aperfeiçoa
mento e valorização, é a devolução à OAB 
da prerrogativa que lhe foi usurpada, de deci
dir sobre quem pode ou não pode se inscrever 
nos seus quadros. Refiro-me a recupeta.ção 
do exam_e de ordem como requisJto indispen
sável à Justiça da advocacia que em má hora. 
pressionada por interesses menores, a legisla
ção eliminou. Grande parte das deficiências 
atuais da advocacia nacional são causadas por 
esta nefasta usurpação. Não descansaremos 
enquanto não logramos devolver à OAB este 
direito que lhe foi tomado. 

O projeto de lei de Diretrizes e Bases da 
Eç:Jucaçã_o Nacional em tramitação no Con
gresso consagra a mesma iniqüídade. Contra 
ela nos empenharemos certos de que havere
mos de obter êxito. 

A questão do exame de ordem se conecta 
umbilicalmente com as deficiências alarman
tes dO ensinO jurídico. Pode-se afiniiaf, sem 
medo de cometer injustiça, que a maioria 
dos jovens diplomados nos cursos jurídicos 
não está apto ao exercício da advocacia. São 
jovens vítimas da mercantilização do ensino, 
da sedução promocionãJ. do diploma univer
sitário, dia falência da escola brasileira em 
todos os níveis, elo empobrecimento genera
lizado, dos altos custos, dos livros e dos Pai
xos salários dos docentes. O ·exame de ordem, 
é sem dúvida, a curto prazo, o único instru
mento disponível capaz de miriorar tão grave 
problema. Por outro lado, influirá benefica
mente também na questão dolorosa do mer
cado de trabalho incapaz de absorver os conR 
tingentes de mão-de-obra produzidas indus
trialmente de maneira irrefletida e até mesmo 
criminosa. 

A proliferação descriteriosa de cursos, des
qualificados para a tão nobre tarefa de formar 
bacharéis em dire1tó cOnstitui causa de mais 
absoluta irresignação da Ü.ÃB.' A deterio
ração dos níveis de ensino em cursos mais 
antigos se constitui, por igual, em fato angus
tiante. 

A preocupação com os advogados e o seu 
bem-estar passa necessariamente pelas Cai
xas de AJ!Jsistência cujas atuais dificUldades 
sabemos serem enormes. Juntos Conselho 
Federal, Conselhos Seccionais e as DiietoriaS 
das Caixas haveremos de encontrar soluçãO 
para tais desafios. 

Do mesmo modo que os_ eminentes Presi
dentes Seccion~s e· conselheiros Fede_rais re
ceberam em seus Estados o galardão da con
fiança de seus pares nós da Diretoria, recebe
mos hoje pela manhã, a manifestação de con
fiança representada pela escolha para dirigir 
tão prestio~o órgão. A votação refletiu a uni
dade dos advogados e consagra a entidade. 

Honra maior não pode 'merecer um advo
gado, do que a me foi concedida, de presidir 
o Conselho Federal da Ordem. Recebo o car
go como um prestador de serviço. AS insíg
nias e o bastão não significam para mim algo 
que possa ser usado para o engrandecimento 
pessoal pelo contrário, significam que o s_eu 
~tulardeve ser o primeiro a se~ir, o primeiro 
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a defender as prerrogativas da profissão e 
as instituições. 

Tenho a pertinaz decisão de, nesse biénio, 
dedicar o que de melhor possa encontrar den
tro de mim para por a serviço da OAB. Rogo 
que não me falte coragem, zelo acuidade, 
bom senso, humildade, paciência, sOrte, para 
conduzir o barco, navegando em mar tão tur
bulento, ao seu destino. 

Ao destino grandioso da Ordem dos Advo
gados do Brasil. Não estarei só. Sei que não 
me faltarão os meus colegas de Diretoria. 
Não me faltarão os Conselheiros Federais. 
Não me faltarão os zelosos turicionários do 
nosso Conselho. Não me faltarão os Presi
dentes de Seccionais. E mais: não me faltarão 
os advogados brasileiros por suas lideranças 
·em cada Estado, em cada Subseção. 

Não me faltará, tenho certeza, o exemplo 
de despreendimento cfvico de nossos ex-bas
tonáriOs como {MarchTh.omaz Bastos, Her
mano Assis Baeta, Mário Sérgio Duarte gar
cia, José Cavalcante Neves, Miguel Seabra 
Fagundes). Não me faltará o exemplo de ab
negação, sensibilidade, paciência, seriedade, 
do, a partir de agora, mern,bro nato Ophir 
Cavalcante, de quem recebo a Presidência 
do Conselho. _Com S. Ex~ llluito aprendi nes
tes dois últimos anos. 

As grandes realizações de sua gestão, seja 
de pedra e cal, materialmente representada 
pela imponente e dig~a sede do Conselho 
Federal, obra quase que pessoal de sua E~. 
seja pela abundante contribuição para o 
avanço democrático que está reunida no alen
tado volume denominado - "Em defesa da 
Ordem e da cidadania" - são mais do que 
um desafio instigante para o sucessor, consti
tuem um exemplo a ser seguido. Gostaria 
Presidente Ophir Filgueiras Cavalcante de, 
ao entregar este cargo ao meu sucessor, daqui 
a dois anos, poder ter a certeza que é a de 
V. Er: a da consciência do dever cumprido. 

Quero estar lado a·lado com cada um dos 
Presidentes Seccionais em qualquer lugar 
deste Pais onde a defesa das prerrogativas 
da advocacia for violada, onde a preservação 
dos ·direitos humanos o exigir. Quero estar 
lado a lado com os Conselheiros Federais 
sempre que a luta pelo aprimoramento das 
instituições tomar -necessá:riã. Quero diutur
namente, sem descanso, neste biênio, pugnar 
pela valorização da advocacia. 

Recebo como maior homenagem deste mo
mento a união das Seccionais em tOmo de 
nossa candidatura. Comove-me saber que do 
Amapá, de Roraima ao Rio Grande do Sul, 
de Pernambuco ao Acre, as lideranças dos 
Advogados se uniram para hipotecar sua con
fiança em nossa propostlt~Não tomo esta de~ 
monstração singular de maturidade e coesão 
como uma qualidade pessoal. Recebo-a como 
demonstração consenStiãl da categoria de 
apoio às idéias que nutro sobre a advocacia 
e sua entidade, idéias que expandi em cada 
uma das' Seccionais que Visítei em Caffipanha 
e que podem ser resumidas em duas expres· 
sóes decisivas - valorização da ad.v()cacia e 
aprimoramento das institulçõ6s. Amb4:t~ in· 

terpenetram numa monolítica unidac:l.e: _uma 
mão subsiste sem a outra. Por elas nos ernpe· 
nharemos infatigavelmente nesta gestão. Im
possível agradecer a quantos contribuíram 
por· esta vitória. A cãda um deles expresso 
minha gratidão. Aos advogados de Alagoas, 
aos líderes da advocacia alagoana, aos-conse
lheiros Seccionais de meu Estado que comigo 
participaram das gestões em que fui presi
dente. Aos meus colegas Conselheiros Fede
rais nos anos de 1987/88 - 88/89 e 89/90. 
Aos meus colegas de Diretoria nestes últimos 
dois anos. 

Aqueles que me estimularam desde os pri
meiros momentos a encetar esta campanha, 
hoje, felizmente, bem sucedida-

Aqueles com quem me aconselhei, com 
quem dividi minhas angústias, aqueles que 
me deram força e energia. Aqueles que, já 
mais perto do objetivo se incorporaram na 
caminhada e disseram presente, fortalecendo 
esta corrente que hoje se completa. 

A todos a minha gratidão comovida. 
E para terminar, uma profissão de fé: 
E se me fraquejarem as forças em meio 

ãs dificuldades e se me desnortearem, os açoi
tes da adversidade saberei onde restaurar o 
entusiasmo e o espfrito de luta: nos edifi
cantes exemplos da história de nossa corpo
ração, na sabedoria de meus antecessores, 
na solidariedade de meus pares, na confiança 
que os advogados depositam em sua entidade 
e na fé que o povo brasileiro tem pela Ordem 
dos Adv_o.gad~s. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
- Sobre a mesa, comunicações que serão 
lidas pelo Sr. lo Secretário. 

São lidas as seguintes: 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, temos a honra de 

comunicar a V. Ex• a bancada do Partido 
Democrático Social (PDS) deliberou indicar 
o Senhor Oziel Carneiro para Líder do Par
tido. 

AtencioSamente. - Lucídlo Portela, Oziel 
Carneiro, ES.Peridião Amin, Hélio Campos. 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, tenho a honra de 

comuriicar a V. EX' que indico para a função 
de Vice-Líder do Partido Democrático Social 
(PDS), o S_enador Esperidião Amín. 

Atenciosamente. - Senador Oziel Carnei
ro. 

Brasl1ia, 20 de fevereiro de 1991 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 
DD. PreSidente do 'senado Federal 
Nesta 

-Senhor Presidente, . 
O Partido Democrata Cristão, através de 

seus membros da Casa, os Senadores abaixo 
subscritos, elegeram o Senador Amazooino 
Mendes para eXercer as funções de Líder do 
Partido. 

Atenciosamente, - Senador Epitáclo Ca
feteira - .Senador Gerson Camata - Sena· 
dor Moises Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Diap.te de comunicação recebida das Ban-

cadas do PDS e do PDC, a Presidência, oUVi· 
das as lideranças conLatuação na Casa, e a 
vista do disposto na Resolução a~ 17/90, que 
deu redação ao § 7", do art. 65, do Regimento 
Interno, recebe as indicações que vêm de ser 
lidas, determinando a sua publicação, a fim 
de que sofram todos os efeitos regimentais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fla
viano Mello. (Pausa.} 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gari

baldi Alves Filho. 
Ainda se acham inscritos os Senadores 

Amir Lando e Jutahy Magalhães. Se os ou
tros eminentes senadores presentes tambem 
desejarem se inscrever, venham à Mesa para 
que se processe a respectiva inscrição. _ 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
(PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, após 
um ano de seca, a região Nordeste esperava, 
não resta dúvida, um melhor tratamento por 
parte do Governo Federal. Durante a seca, 
acredito que o Senado Federal deve ter regis
trado os seguinte protestos a respeito da ação 
do Governo Federal aos efeitos da estiagem. 
Isso porque nunca se viu, naquela região, 
uma ação tão tímida, tão ineficiente, tão 

-omissa quanto a do Governo Federal, duran
te a estiagem. Milhares e milhares de nordes· 
tinos ficaram eritregues a uma situação de 
penúria, durante todo o ano que passou, não 
obstante o Presidente da República ser um 
nordestino, um alagoano. Pois bem, agmã, 
na nossa regiãO, o quadro se apresenta de 
uma maneira diferente: as chuvas chegaram. 
tornaram-se-pródigas, o agricultor sé prepara· 
de qualquer maneira para recuperar o tempo 
perdido, recuperar-se da seca do ano passa
do, mas não está encontrando as menores 
condições para iniciar o plantio de sua safra. 
Já temos, naquela região, as dificuldades na
turais da praga do bicudo, que dizimou nossa 
principal cultura, a do algo.dão, já temos to
dos imensas difiCuldades, e, agora, com rela· 
ção ao crédito rural, que todos nós sabemos 
ser a grande alavanca para que pudéssemos 
ter pelo menos uma cultura de subsistência, 
que viesse trazer para a· nossa- região e·fiãra 
o nosso povo dias de tranqüilidade, com rela· 
ção ao crédito rural, a situação é, realmente, 
lamentável. 

Quero assinalar aqui, nesta sessão matu· 
tina do Senado Federal, que os recursos pos
tos à disposição do agricultor para o custeio 
dessa safra estão sendo colocados na base 
de 9% de juros a.a. e mais a c·crrre~ãõ- da 
taxa referencial. Isso, para quem vem de uma 
experiência amarga, em termos de correção 
monetária, realmente deixa o agricultor em 
uma situação de dificuldades para obter cré
dito. 

Então, Sr. Presidente, diante de uma situa
ção como essa, eta de se esperar que se crias
sem mecanismos mais ágeis, para que o agri· 
cultor de" uma região tão sofrida como a nos
sa, depois de um ano de seca, pudesse fazer 
o plantio da sua safra. Ontem, eu tive uma 
dessas notícias alentadoras, ao ler o .fprnal 
de Brasília que diiía o seguinte: 
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O Banco do Brasil vai absorver um 
prejuízo de até Cr$ 40 bilhões, este mês, 
como forma de receber as dívidas de 
agricultores inadimplentes cOm a insti
tuição. É que o banco prorrogou para 
até o final deste mês o_ pagamento das 
dívidas com o perdrão de todas as multas 
contratuais que incidem sobre os finan
ciamentos. 

O Diretor de Crédito Rural do Banco 
do Brasil, Luiz Antônio Fayet, disse on
tem que a inadimplência soma Cr$ 200 
bilhões. As multas, segundo ele, soma
riam entre 10% e 20% deste total. . 

Fayet prefere não chamar o perdão 
das multas de "prejuízo", e sim "recur-. 
sos que deixam de_entrar'', Ele argu· 
menta que o banco teria que entrar na 
Justiça para cobrar dos inadimptentes, 
o que implica em ma_is_ custo e muitas 
dificuldades para receber este dinheiro. 
"Muita gente ainda não regularizou a 
situação junto ao banco, por isto estamos 
dando prazo e criando fórmulas para a 
negociação", disse. 

Em primeiro lugar, quero dizer que não 
venho à tribuna do Senado para aplaudir ne~ 
nh'uma medida do Banco do Brasil que viesse 
premiar clientes maus pagadores, clientes 
que estivessem numa situação de inadimplên~ 
cia, porque não quisessem pagar os seus débi
tos. Venho registrar isto aqui porque sei que, 
na verdade, a agricultura nordestina ressen
te-se de determinadas condições, e o agri
cultor realmente não pode pagar. 

Agora, era de se esperar que medidas como 
essa fossem adotadas e imediatamente postas 
em prática. Pois bem, deparando-me comes
sa notícia, dirigi~me à Superintendência do 
Banco do Brasil,lá no meu Estado, e, anima
do com a notícia, dei conhecimento à Supe
rintendência do _seu teor, e qual não foi a 
minha surpresa quando lá me informaram 
que aquelas medidas ainda não haviam sim
plesmente chegado no nosso estado, para a 
sua aplicação. 

Ora, Sr. Presidente, o crédito tem que che
gar na hora certa ou, então, ele se perde 
na S:ua finalidade principal. 

Então, acumulando esses desalentos, que
ro, também, fazer outro registro aqui, com 
relação ao Fundo Constitucional de Financia
mento do_Nordeste. 

Todos sabem da expectativa que foi criada 
com relação à aplicação desses recursos· cons
titucionaís, por parte do Banco do Nordeste: 
3% dos recursos da União seriam destinados 
ao financiamento da agricultura, às pequenas 
e médias indústrias e ao desenvolvimento da 
nossa região. 

Eu, também, tomei conhecimento de que 
esse crédito está sofrendo uma tramitação bu
rocrática demasiadamente lenta: todos os pe
didos de financiamento estão sendo agora 
avocados para a Direção Central, na cidade 
de Fortaleza, no Estado do Ce.ará. Isso cria, 
para o pequeno e médio agricultor, uma difi
culdade muito grande, porque, para tratar 
do seu financiamento junto ao Banco _do Nor-

deste, ele precisaria se deslocar para Forta
leza, c sabemos que isso não é fácil. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
tamOs agora diante desse quadro invernoso, 
já superamos a fase da estiagem, já fomos 
beneficiados com essas chuvas, mas o nos~o 
agricultor permanece de braços cruzados pela 
aus_ência_ de facilidades com relação ao cré~ 
dito. 

Quero também oferecer aqui, neste meil 
pronunciamanto, uma contribuição que me 
veio de um artigo do Dr. Paulo Mandarino, 
ex· Presidente da Caixa Econô;mi_ca federal, 
falando sobre crédito rural no Brasil: 

"Em 1987, os miniprodutores ficaram 
com 4% ~o crédito rural, respondendo 
por 36% dos contratos. Os grandes pro
dutores, por sua vez, conseguiram 40% 
do crédito, com apenas 7% dos contra
tos. O Banco do )3rasil estimou que entre 
1985 e 1989 grandes e médios produtores 
receberam 69% _d_os_ reçursos destinados 
ao campo, sobrando 31% para mini e
pequenos. Na região Nordeste, os núme
ros mostram disparidade. ainda maio
res". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço __ aqui 
um apelo aos dirigentes das instituições de 
crédito, como o J?anco do Brasil e o Banco 
do Nordeste, no seittido de; -Se ofereCer Condi
ções para que o nosso agricultor possa plei
tear os. recursos- necessários ao plantio dessa 
safra. E uma oportunidade nova que se abre 
para -o agricultor nordestino, após um ano 
de seca. 

Agora, se o crédito não for colocado à dis~ 
posição do agricultor, de uma maneira ágil, 
para que ele possa realmente ter aqueles re
cursos em mãos, por· mais que chova, por 
mais que tenhamos um inverno, como o-que 
estamos tendo na nossa região, a situação 
continuará a ser aquela de pauperismo e de 
miséria. 

De modo que, visitando o Nordeste, se 
tem _a impressão dolorosa de que aquela re
gião não encontra SOiufãO-,-poiqõ.e se há uma 
seca, claro, a economia se debilita de uma 
maneira assustadora; se há um inverno, a eco
nomia também não reage, levando-se àquela 
situação de desespero, sem que se encontrem 
alternativas. 

Sei- queno debate dos proble~as econõ
m_iC_os dO Nordeste, aquí-e acolá, se levantam 
alternativas novas, são novas culturas que 
surgem ria ·nossa região; ·graças -ao-s planos 
de irrigação. No entanto, é preciso entender 
que a irrigação no Nordeste, infelizmente, 
ainda é mínima e il.ão tem o efeito multipli
qt.dor que deveria t.er, porque é pequena a 
área que recebe os benefícios dos programas 
de irrigação. O que temos ainda naquela re~ 
gião, lamentavelmente, onde vjvem trinta mi
lhões de brasileiros, é uma população depen
dendo desse regime de chuvas, e agora não 
mais de chUVas, mas de boa vontade dessas 
instituições de crédito em coloca_r - como 
já disse aqui, não querO me tornar repetitivo 
~recursos que possam ser recebidos pelos 

agricultores para o pagamento de seus _com
promissos. 

Este é o registro que queria fazer, rieste 
instante, junto às direções do Banco do Bra~il 
e do Banco do Nordeste, com relação à situa
ção de crédito na região- nordestina, (Muito 
bem!) ·- · 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. GARIBALDl ALVES EM SEU 
DISCURSO: 

0 PLANO DE RECONSTRUÇÃO 
E A AGRICULTURA 

Paulo Mandarino 

O Governo acaba de apresentar à Nação 
o Projeto de Reconstrução Nacional, que ma
terializa um extenso elenco de propostas a 
serem discutidas pelos vários segmentos da 
sociedade brasileira. 

Dentro desse elenco, vefamos o enfoque 
dado à agricultura. 

Apelidado de "Projetão", o documento 
preconiza, dentre outros propósitos, a redu~ 
ção progressiva da participação do Estado 
no financiamento e comercialização dos pro
dutos agrícolas sob o argumento de que é 
preciso alterar o modelo de crescimento im
plementado nas últimas décadas, abrindo es
paçO par· a maior participação da iniciatiVa pri
vada. 

Ora, o modelo posto em prática nos últi~ 
mos tempos tem-se revelado eficierit~ na me~ 
dida em que o Governo, investindo maiores 
somas de recursos, obtém, em contrapartida, 
maiores safras. 

A.. entrada da iniciativa privada no meca
nismo financi3.1nento- comercialização, co
mo preconizado no Projeto, não ocorrerá tão 
imediatamente_, porquanto depende de mui~ 
tos fatores relacionados às leis do mercado, 
com flagrantes prejufzos para a produção 
agrícola. 

Não havendo financiamento, a tendência 
é termos safras decrescentes, como ve_m ocor
rendo ultimamente. 

Tomemos, por exemplo, o montante pie
visto v~rsus o efetiv~mente distribuído para 
a safra agrícola 90/91. Foram previstos recur
sos da ordem de Cr$ 309,6 bilhões, mas distri
buídos somente Cr$ 210 bilhões, deixando 
de ser aplicada a importância de Cr$ 99,6 
bilhões, o que :representa menos 32% do total 
dos recursos. Como resultan~e, a primeira 
safra do Governo Collor situa-se em torno 
de sessenta milhões de toneladas de grãos 
çquiva1ente à mesma produção da safra ante
rior, considerada fraca, levando-se em conta 
que na antepenúltima safra o Brasil produziu 
71 milhões de toneladas de grãos. 

Em decorrência, vamOs ter que importar 
2,2 milhões de toneladas de grãos de milho, 
feijão e arroz e ddxar de exportar perto de 
um milhão de tone_lada_s de _soja, ,represen
tando um gasto de 350 milhões de dólares. 
com a importação e um prejufzo de um bilhão 
de dólares em divisas com menor exportação 
de so_i_a. 
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É triste que um País das dimensões territo
riais do Brasil e cuja vocação agrícola 6 por 
demais reconhecida, veja~se na contingência 
de recorrer à importação de gêneros alimen
tícios, como se tem feito periodicamente. 

É verd~d; que a agricultura brasileira, 
comparada à de países avançados, ainda não 
atingiu estágio que se possa chamar de efi
ciente. 

As oscilações de produção e a baixa produ· 
tividade mostram isso. Para se ter uma idéia, 
a· vizinha Argentina produz uma tonelada e 
meia de alimentos por hectare, exatamente 
o dobro do Brasil. As razões são variadas 
e todas inseridas na histórica falta de política 
agrícola efetiva que regule as relaç6es entre 
produtor, governo e mercado. 

Um aspecto que tem contribuído para essa 
ineficiência é a distribuição do crédito rural. 
Dados do Banco do Brasil e do Banco Cen
tral, divulgados no ano passado, permitem 
pequena radiografia da questão. A conclusão 
é que o crédito rural no Brasil tem sido con
centrador, com a agravante de isso se dar 
nas mãos de quem tem mais, ou seja, grandes 
e médios produtores. 

Em 1987, os minü>rodutores ficaram com 
quatro por cento de crédito rural, respon
dendo por 36% dos contratos. Os grandes 
produtores, por sua vez, conseguiram 40% 
do crédito, com apenas sete por cento dos 
contratos. O Banco do Brasil estimou que 
entre 1985 e 1989 gra-rides e médios produ
tores receberam 69% dos recursos destinados 
ao campo, sobrando 31% para m(ni e peque
nos. Na região Nordeste os números mostram 
disparidades ainda maiores. 

fsso não significa que grandes e médios. -
produtores não devam ter crédito. Devem 
ter, sim. E em quantidade suficíente para pro
duzir bem. O importante é que os recursos 
sejam mais bem distribu(dos. O pequeno pro
dutor também precisa ser devídamente infor
mado e orientado sobre como obter o crédito 
rural. Precisa desses recursos· para produzir 
bem e assim se fixar em seu local de origem. 

Por outro lado, o dinheiro destinado à agri
cultura deve ser colocado à disposição dos 
agricultores antecipadamente. A razão é sim
ples: o calendário agrícOla não espera por 
niilguém. No momento do plantio o produtor 
deve estar com a terra preparada, sementes 
de primeira à mão, máquinas prontas e tántas 
outras providéncias necessárias para um bOin 
plantio, bom trato agrícola e boa colheita. 
Isso custa um dinheiro que o agricultor brasi
leiro não tem porque está descapitalizado. 
Ele depende fudamentalmente dos recursos 
oficiais para cumprir sua missão. 

Na linha desse raciocínio, portanto, é indis
pensável a participação do Estado no custeio 
da produção agrícola. Com essa participação, 
não haverá ampliação da fronteira agr(cola 
e o País está condenado a estagnar suas safras 
em níveis irrisórios, subà.i)fõveitando o seu 
grande potencial de produção. 

· Não há plano que resita à escassez de_ ali
mentos, pois estes sofrerão perniciosas eleva
ções de preços, se tiverem de ser importados. 

A questão dos recursos para custeio agrícola 
é de cruci<,tl importância para a economia na
cional. O dinheiro para a agricultura deve 
ter dotação orçamentária própria e prazos 
devidamente definidos. Um País como oBra
sil não pode continuar dependendo de técni
cos que briguem eventualmente por recursos 
para -produzir os alimentos necessários à sua 
população. 

Há que se pensar, também, na crescente 
migração campo/cidade e no agravamento 
dos problemas sociais, caso a agricultura per
maneça sendo esVaziada pela caréncia de re
cursos. OUtrOs fatores iinpoitantes dizem res
peito à escassez de recursos cambiais para 
sustentar maciças importações de grãos e ao 
desaparelhamento portuário brasileiro, que 
foi estruturado para exportar. 

Todos esses fatores e muitos outros que 
poderiam ser analisados levam-me a uma for
te preocupação com a elevação dos preços 
dos produtos agr(colas, porque nada conse
gue segurá-los em período de escassez. O 
Brasil só c.onseguirá sua cfetiva estabilização 
económiCa com creScente produção de ali
mentos. 

Paulo Mandarino, ex-Presidente da Caixa Econó
mica Federal, é Deputado pelo PDC de Goiás 

BB PERDOA AGRICULTOR 
E PERDE CR$ 40 Bl 

Hugo Marques 

O Banco do Brasil vai absorver um pre
jufzo de até Cr$ 40 bilhões, este més, como 
forma de receber as dívidas de agricultores 
inadimplentes com a instituição. É que o ban
co prorrogou para até o final deste mês o 
pagamento das dívidas com o perdão de todas 
as multas contratuais que incidem sobre os 
fina.tlciamentos. 

d diretor de Crédito Rural do Banco do 
BraSll, Luiz António Fayet, disse oD.tem que 
a inadimplência soma Cr$ 200 bilhões. Às 
multas, segundo ele, somariam entre 10% 
e 20% deste total. 

Fayet prefere não chamar o perdão das 
multas de -~'preju(zo", e sim "recursos que 
deixam de entrar". Ele argumenta que o ban
co teria que entrar na Justíça para cobrar 
dos inadimplentes, o que implica em mais 
custo e muitas dificuldades para receber este 
dinheiro.. ·~ui ta gente ainda não regularizou 
a situação junto ao banco, por isto estamos 
dando prazo e criando fórmulas para a nego
ciação", disse. 

Linhas 

Luiz_ Antóni.o Fayet anunciou ontem que 
o Banco do Brasil abriu novas linhas de cré
dit~ _ _para financiar a safra agrícola. Ele não 
quis divulgar o totill de recursos que estarão 
à disposição dos agric~Itores, cooperativas e 
Agroindústrias para o custeio da safra, mas 
disse que os recursos do banco deverão ser 
suficientes para atender à demanda. 

A primeira medida do banco foi permitir 
que as· agências reapliquem os recursos que 
Sriperaiem- a captação real do dia 31 de de
zembr'o. Ou seja, a agência que elevar o s.aldo 

médio de 31 de dezembro vai poder reaplicar 
estes recursos extras Da poupança rural. Este 
sistema vem funcionando há três semanas e, 
segundo Fayet, "já apresenta resultados ... 

O Banco do Brasil permitiu ainda maior 
flexibilidade na neg·ociaçáo do trigo, que os 
agricultores poderão vender em leilão de bol
sa ou diretamente aos moinhos. · 

Uma outra linha de crédito vai pagar a 
estocageíil de produtos com prazo de carência 
de se*ssenta dias até o agricultor começar 
a pagar seu débito. Isto vai pennitir que o 
agricultor escolha o melhor momento para 
desovar· seu estoque. 

O Banco do Brasil também vai financiar 
empresas beneficiadoras e indústrias para 
que adquiram o produto do agricultor. Neste 
cas-o; diz Luiz António Fayet, o produtor re
cebe o dinheiro à vista e a indústria paga 
a conta, financiada. 

Fayet anunciou ainda que o banco vai fi
nanciar a compra de trigo e sorgo por parte 
de agricultores, suinocultores e pecuaristas. 

Será aberta uma linha de crédito especial 
para atender a região Sul, nos locais onde 
a seca vem provocando perdas agrícolas. 
Uma última linha de crédito vai atender as 

..._áreas nlais pobres do País. "É um financia~ 
mente de subsistência, já que tem região que 
o pessoal não vai poder comer", disse Fayet. 

Durante o discurso do Sr. Garlbaldi 
Alves Filho, o Sr. Mauro Benevides, Pre
sidente, __ tjeixa_a cad_eira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
Primeiro-Vice Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB 
- BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não quero tomar o tempo valioso 
de tantos senadores aqui presentes, porque 
cada um deve ter suas preocupações para 
aproveitar mais o dia de hoje nas suas ativi
dades parlamentares e políticas. 

Por isso, Sr. Presidente, vou apenas enca
minhar à Mesa um documento preparado pe
la Assessoria da Casa, especificamente pelo 
Assessor Mário Márcio Oliveira, a respeito 
do cumprimento ao que está estabelecido no 
art. 51 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transít6rias da Constituição de 1988. 

Tive oportunidade de, há p04,cos dias, le
vantar questão de ordem a esse respeito, pe
dindo as providências da Mesa para a instala
ção da Comissão, determinada pela Consti
tuição, ou seja, uma ComiSsão Mista que o 
Congresso tem que instalar para atender à 
determinação da Constituição que votamos. 

Essa comissão foi Criada em 23-2-89, aten
dendo à determinação constitucional. Em 
8-11-89 foram designados os seus 22 mem
bros; em 22-11-89 foi feita a primeifa terlta
tiva de sua instalação; a segunda em 7-12-89 
e a terceira em 6-3-90, todas as três vezes 
infrutíferas. 
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Veja, V. Ex•, Sr. Presidente, que somos 
muito ocupados. Por isso mesmo temos tido 
dificuldades em instalar essa comissão. Mas, 
o prazo que a Constituição nos dá é de três 
anos, e dois anos e meio já se passaram e 
ainda não conseguimos instalá-la. Temos ain
da seis meses para fazer o que determina a 
Constituição, P,Tazo este insuficiente-. -----

Por este motivo, Sr. Presidente, encami
nho este documento, que é da maior impor
tância. No meu entendimento, é um trabalho 
espontâneo da Assessoria da Casa. Mllitas 
vezes, como li ontem num dos jornais, o tra
balho da Assessoria das duas Casas do Con
gresso Nacional não é reconhecido por aque
les que não convivem diariamente aqui no 
Congresso. 

Enca"minho esse documento, Sr. Presiden
te, em homenagem à Assessoria do Senado, 
cujo trabalho é da rriaior seriedade. E V. 
Ex~, que está no exercfcio da Presidência, 
represe::tta o estado do Maranhão, um dos 
Estados ao qual esse assunto deve interessar, 
com mais de 2 milhões e 100.000ha a s_erem 
regularizados através dessa Comissão Mista 
do Congr~sso Nacional. 

Sr. Presidente, muitas vezes criH~:;o_a nossa 
omissão. Mas, gostaria apenas de fazé-r refe~ 
rência ã omissão, que devo quase que aplau
dir, que foi a do dia de ontem, quando assisti
mos aqui a presença do Ministro do Exército, 
louvada por vários Srs. Senadores, que tive
ram ocasião de debater as questões especf· 
ficis, motivO de nossa presença. S. Ex• saiu-se 
muito bem no debate, mostrando não só co
nhecimento mas habilidade política, não es
corregando nas cascas de. bananas que lhe 
foram lançadas. Mas, a omissão, ontem, de 
alguns Srs. Parlamentares- o nosso plenário 
estava relativamente vazio -, demonstrou 
o exercício da democracia. Se o Ministro do 
Exército pudesse estar aqui presente há al
guns anos - o que, aliás, seria difícil -, 
este plenário estaria superlotado_. Mas agora, 
como a democracia está funcionando normal
mente, compareceram aqui somente aqueles 
que gostariam de ouvir S. Ex~ tratar de um 
assunto que também é importante. 

Por isso, quase que parabenizo a omisSão 
de demonstrar o exercício da democracia. Eu 
que sou quase que impenitente, quero dizer 
que esta questãQ do exercício da democracia 
vem do Governo passado. Com todos _os de· 
feitoS, apontados por m1rn. e por tantos outros 
Srs. Senadores, ao Governo José_Samey, pe· 
lo menos isto, temos que louvar; a demo
cracia no Brasil está funcionando. 

O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex~ permite 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
muito prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, o fato que propiciou uma 
ausência considerável dos mem_bros do Sena· 
do neste plenário, ontem, quando da~ sabatina 
ao Exm<> Sr. Ministro do Exército, se deveu 
ao funcionamento concomitante daCPI que 
investiga as fraudes da Previdência Social, 

Portanto, creio que-se· não fora essa reunião 
simultânea, haveria bem mais parlamentares 
aqui, no plenáriá. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-:-: Não es· 
tau querendo explicai razões da ausência, pe
lo contrário~Qu.ero _manifestar quase, como 
eu disse, os meus parabéns pela ausência, 
porque se não estivéssemos com a democra
cia em pleno funcionamento este plenário, 
ontem, estaria cheio, supérlotado, como mui
tas vezes asSisti no decorrer de minha vida 
pública. Mas, felizmente, estamos, graças a 
Deus, num ambiente democrático. Não hou
ve a preocupação de estarmos aqui, todos 
nós, presentes para homenagear a autoridade 
que compareceu á;()" plenário na data de on
tem. 

Sr. Presidente, encaminho à Mesa somente 
os documentos produzidos na Assessoria, 
porque o pronunciamento que deveria fazer 
hoje, deixo para a pfóxima semana, quando 
haverá maior interesse do Plenário em ou~ 
vi-lo. 

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

DOCUMENTO AQUE SE REFERE 
O ORADOR EM SEU DISCURSO: 

REVISÃ6bA.-ÃLIENAÇÃO DE 
TERRAS PÚBLICAS NO BRASIL 

Proposta para o cumprimento do art. 51 
do ADCf da Constituição de 1988 

Mauro Márcio Oliveira(*) 

A FORMULAÇÃO oo·P.~OBLEMA_ 

Inúmeros dispositivos da atual Const_itui
ção Federal continuam aguardando trabalho 
legislativo de regulamentação e de implemen
tação. Co~ o passar do tempo, esta questão 
torna -se cada vez mais aguda tendo em vista 
a proximidade do período da revisão constitu
cional Q_e 1993, ou ainda, até mesmo antes 
deste marco, 

O casa_ particular do disposto no art. 51 
e _seus parágrafos, do Ato das Disposições 
Co_nst:itu_çíonais Transitórias da atual Consti
tuição.. merece_ atenção _esp_edal não só pela 
relevância intrínseca do terna -tanto assim 
que mereceu referência específica do consti
tuinte - como_ também pelo prazo fixado, 
que pode tornar anódina, e quem sabe inviá-
vel, a apuração ali determinada. _ _ 

Relembra-se, a propósito, o inteiro conteú
do do referido dispositivo constituc!onal (1): 

'-'Art. 51. Serão revistas pelO Con
gresso· Nacional, através de Comissão 
Mista, nos trêS anos a contar da data 
da promulgação da Constituição, todas 
as doações, vendas _e concessões de te_r
ras públicas com ár~a superior a três mil 
hectares, realizadas no período de 1 ~~ de 
janeiro de 1962 a 31 de dezembro Q_e 
!987. 

§ r~ No tocante às vendas, a revisão 
será feita com base exclusivamente no 
critério de legalidad_e da ope~~ção. 

("')Assessor LegislatiVo dó Senado Federal (311~4335 
e 3Ú-i3Iõ) -- --

§ zo No Caso de concessões e do_a
ções, a revisão obedecerá aos critéiíOS 
de legalidade e de conveniência do inte-
resse público. 

§ 3? Nas hípóteses previstas nós pa~ 
rágrafos anteriores, comprovada a ilega
lidade, ou havendo interesse público, as 
terras reverterão ao património da 
União, dos estados, do Distrito Federal 
ou dos municípios." 

O horizonte de 26 anos para a revisão de 
doações, vendas e ~oncessões abarca os pe
ríodos constitucionais delimitados pelas Car
tas de 1946 e de 1967. Em cada um destes 
subperíodo prevaleceu determinação dife· 
rendada da matéria em exame. Para o pri
meiro iJeles_, compreendido entre as datas de 
1'1 de. janeiro de 1962 e 23 de janeiro de 1967, 
estabelecia a Carta de 1946, em seu art. 156 
('): . 

"Art. 156. . .............................. . 
§ 2~ Sem prévia autorização do Se

nado Federal, não se fará qualquer alie
nação ou concessão de terras públicas 
com área superior a dez mn hectares." 

Para o segundo, demarcado de 24 de janei· 
r:o de 1967 a 31 de_dezembro de 1987, estipu
lava a ConstituiçãO de 1967, alterada pela 
Emenda Constitucional n~ l/69, em seu art. 
171 ('A): 

."Art,, 171. . .. , .......................••. 
Parágrafo único. Salvo para execuçãO 

de planos de reforma agrária, ~ão _se fa
rá, sem prévia aprovação do Senadá F:~
deral, alienação ou concessão de t_e-rrãs 
públicas com superior ·á tiês rilil hecta-
res." 

· A EXPRESSÃO DO PROBLEMA 

A inteira dimensão __ das terras públicas alie
nadas. e concedidas no Brasil, à luz da legisla
ção existente e das suposições reiteradamente 
lembradas, d~ve ser desi@ada co_r-r_to "uni
verso potenciitl", constituído por cinco sub_
cçmjuntos distintos. O primei~o deles refe
re-se àqueles processos submetía.Os ao Poder 
Legislativo para obter a competente autori
zação dos quais este documento aptesenta 
os dados com detalhes. Neste caso, os valores 
podem estar superestimadoS se as autoriza
ções não ti verem sido integralmente imple
mentadas como atesta, p. ex., a RSF 133/85. 
O segundo e terceiro, respectivamente, por 
gtebas de 3.000 a 10.000 ha, alienadas pela 
União, de janeiro-de 1962 a janeirO de 1967; 
e·adma de 3.000 ha, destinadas a planos de 
reforma· agrária, de janeiro de 1967 a dezem
bro de 1987; ambas isentas de autortzação 

-legislativa prévía. O quãrtoSíibconjunto sefia 
formado por eventuais alienações e conces
sões de terras pu1:ilicas localizadas nas faixaS 
de fronteira e nas de 1'00 km de cada lado 
do eixo das rodovias da região da Amazónia 
Legal, sob O ''Inanto _da 'segurança nacional' 
e por meio de decretos-leis, à revelia do Po
der Legislativo, conforme argumentam os au
tores da emenda ES 33.232-5 que deu origem, 
nã atual Constituição, ao art. 51 das Dispo~ 
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sições Transitórias. Por fim, o quinto por alie~ 
nações efetuadas por estados (e, talve_z_,_ C!té_ 
por municípios) nas faixas de fronteira, ainda 
não ratificadas pela União (aparentemente, 
a última ratificação teria ocorrido, em 1975, 
pelo DL n" 1.414\. 

Para o 19 subco~junto, levantamento reali
zado junto às fontes de dados do Senado Fe-

deral mostrou existirem 49 resoluções autori
zando alienação de terras públicas no período 
fixado pelo art. 51 do ADCT da CF de 1988 
('). Desconsideradas as diversas peculiarida
des_d~_ fixação da_quantidade de terras públi
cas a alienar adotadas por essas resoluções 
(umas em lotes, outras em valores aproxi
mados, outras ainda em termos de um máxi
mo), o montante, nos 26 arios, chegou á 8,6 

milhões de hectares, correspondentes a algo 
como 330 mil hectares alienados ano a ano. 

Segundo macrorregiões, arriais contempla
da foi a Nordeste com4,71 milhões de hecta
res; vindo a seguir a Norte, cont 2,45 milhões; 
a Sudeste·; coin 1,37; e, por fim, a Centro
Oeste, com 65 mil. 

A relação segundo os estados e territórios 
assim se apresenta: 

Unidades Federativa. 

- Maranlláo 

kea (ha) 
2100.00 

2.424.221 

Qtc Resoluçõ;:a 
1 

-Piauf 
- Rio Grande do Norte &600 

186.789 
977.561 
591.792 
741.693 
10&920 
33.000_ 

-B.ahia 
-Pará 
-R(JrnJma 
-Amapã 
-Amazonas 
-Rondônia 
-Minus Genis 
-Mato Gro~ 
- Maio Grosso do Sul 

1.371.911 
-51.565 
13.655 

-Total Gcr-.: 
Por Q~u.a:ula da Uni:io · 
Por demanda dos Estados 

8.604.717 
29% 
71% 

OS CAMINHOS DA REVISAO 

A primeira -diretriz de revisão das aJi~ma_
ções está determinada na própria Constitui· 
ç.ão de 1988 e diz respeito ao instrumento 
da alienação, dividindo-as em dois grupos: 
o da Venda e o da Concessão e Doação. Em 
ambos os casos há o conceito-chave da legali
dade da operação, sendo que para o segundo, 
acrescenta-se o da conveniência do interesse 
público. 

A operacionalização do primeiro conceito
'Chave, em termos restritos, consistiria na 
montagem de um quadro referencial das exi
gências estabelecidas na legislação infra· 
constitucional vigente nos diferentes momen
tOs (leis, decretos-leis, decretos, portarias, 
etc), que funcionâria como parâmetro para 
o julgamento da legalidade das distintas ope
rações de venda de terras públicas. 

Já para operacionalizar o conceitO-de "con· 
veniência do interesse público" talvez seja 
necessário alargar as considerações. Mesmo 
admitindo uma certa elasticidade na constru
ção do conceito de "interesse público", talvez 
seja razoável julgar concessões e doações em 
relação aos dispositivos legais em vigor à épo-

Natureza 

da 

ca;- ã-doutrina e à jui'is-prudência (I), levando 
em conta especificamente os objetivos volta
dos à destinação das glebas, seja para coloni
zação, seja para produção agro-pastorial-flo
restal, _seja para exploração mineral ou indus
triaL 

A segunda diretriz diz respeito ã conju
gação dos limites quantitativos fixados para 
alienação de terras públicas, de um lado, pe
las Constituições de 1946 e de 1967 e, de 

·-outro, pela de 1988, esta no que diz respeito 
à revisão pretendida pelo_ const~tuinte. Na 
primeira interação, a Carta de 1988 é mais 
rigorosa do que a de 1946, por fixar o mínimo 
de 3.000 ha contra 10.000 ha desta última. 
Por isso, a revisão desdobrar-se-ia, para as 
alienações ocorridas entre 19 de jan~iro de 
1962 e 23 'de janeiro de 1967 em dois tipos: 
a) exclusivamente junto ao Poder Executivo, 
para glebas acima de 3.000 e abaixo de 10.000 
ha; e b) junto aos Poderes Legislativo e Exe
cutivo, para glebas superiores a 10.0"00 ha. 
Examinando os dados de natureza legislativa, 
aponta..se para uma única. oco:ITênciá de alie
nação neste período, vale dizer do caso b. 
fora o levantamento já i'e.ãlizadO nO Senado 
Fçdeqtl e que deverá ser meticulosamente 
aprofundado, haver-se-á de proceder a um 

P:~RIODI'l.AÇAO 

lu/l/ú2 a 'Z3/'./ó7 

gleba de gleba 
Operaçlo aoooa maior que 

1 
1 
5 
8 
1 
1 
8 
1 

18 
3 
1 

49 
35% 
65% 

similar, relativo às eventuais alienações de 
glebas de terras públicas de tamanho entre 
3.000 e 10.000 ha,levadas a efeito por inteira 
responsabilidade do Poder Executivo, entre 
janeiro de 1962 a janeiro de 1967, universo 
até então desconhecido porém integrante do 
arc_o quantitativo do art. 51 da ADCT da 
CF de 1988. Na segunda interação (entre a 
CF de 1988 e a de 1967, modificada pela EC 
n~ 1/69), a despeito da coincidência de fixaÇão 
do tamanho de glebas de terras públicas (am
bas o estabeleceram como sendo de 3.000 
ha), também haverão de ser considerados 
dois casos para o período entre 24-1-67 e 
31-12-87: a) exclusivamente junto ao Poder 
Executivo piua parcelas de terras superiores 
a 3.000 ha destinadas a execução de planos 
de reforma agrária; e, b) junto aos Poderes 
Legislativo e Executivo, para glebas igual
mente superiores a 3.000 ha, porém -desti
nadas a outro fim. 

~s d~~ais diretrizes deveriam contemplar 
~ ldenttftcação e caracterização dos subcon
JUntos 4 e 5, anteriormente sugeridos. 

Isto pOsto, o quadro d~-~eferência dos-sub
conjuntos 1, 2 e 3, pãra o t:Iabalho revisional 
assim se mostraria: 

24!1/67 a 31/1'2187 

gleba ~aior 3000-ha 

10.000 ha 10.000 ha p/ reforma p/ Ol.ltrOS 

ag<ária fina 

Venda Untvcrso 1 Universo .. 
Desconbecido Dcsco.ch.:cido 

Concessão 
(não regulado) 

pOr Re:so-
(não regulado) 

po• Rcso-
ou Doa~o luçõe> SF) luçóe>SF) 2 

l>rbiU;. da in- Executivo Legis(ativo Exc<:utivo Leglalativo 
vestlgação e Exec1:ilivo e Executivo 
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PROVID~NClAS JÁ TOMADAS 
E A TOMAR 

I - Efetivadas 
a) Em 23-Z..89, a Comissão Mista foi criada 

pelo OF. CN/43 .. 
b) Em 8-11-89 foram designados os 22 

membros. 
c) Em 22-11-89 foi feifa-a-1• tentativa de 

instalação. 
d) Em 7-12-89 foi feita a 2• teritativa de 

instalação. 
e) Em 6-3-90 foi feita a3• tentativa de insta-

lação. -
(todas três infrutíferas) 
II-A efetivar: 
a) Decisão política de conceder prioridade 

à Comissão. - ----
b) Revisão das indicações de membros pe

los partidos, tendo em vista a mudança de 
proporcionalidade na nova legislatura e o fato 
de vários parlamentares não se reelegerem. 

c) Convo'càÇão de assessores legiSlativos 
do Senado Federal e da Câmara dos Depu
tados para assessoramento permanente à co
missão até a conclu_são dos trabalhos, sendo 
C?n~eniente que ~ escolha recaia sobre espe
CJ.~hstas em_ Agncultura, Direito Agrário e 
Dueito Administrativo, em número total 
nunca inferior a quatro. 

d) Defmir programa de trabalho, com resM 
pectivas ações e calendário, levando em conM 
ta: 

-Audiência preliminar de autoridades de 
conhecimento na área legal das alienações 
e concessões de terras públicas, para o hori
zonte dos últimos 30 anos, de forrila a consoM 
lidar orientação de revisão de atos e procesM' 
sos, cabendo destacar entidades como OAB 
e ABRA e professores de sabida competência 
e honestidade. _ _ 

-Natureza peculiar de a maior parte do 
tempo ser dedicada a diligênciaS externas, 
especialmente junto ao atual INCRA e InstiM 
tutos de Terras dos Estados. 

-Metodologias alternativas de adnlinis
tração da comissão propostas na obra "His
tória das Comissões Parlamentan~:s de Inqué
rito do Senado Federal". 

APANHADO NA LEGlSLAÇÁO. 
(7,8,9e10) 

I) -Sobre alienação e concessão de_terras 
públicas em geral · 

- DL - n• 9.760/46 (5-9-46, VM 1, p. 
466) - conceito de terras de volutas (art. 
5•) 

-L n• 2.597/55 (12-9-55, VM 2, P. 64()) 
-concessão de terras públicas até 2.000 ba 
(art. 8•). . . . . 

,.,-L _n• 4.504 (30-11-64, V, P. 12) -Esta-
tuto da Terra. · · 

-DL n'178/67 (16·2-67, VM 4, p. 1808) 
- cessão de imóveis da União ( art. 1 o -
art. 125 dQDL n' 9.760/46). 

-Ato Complementar 45/64 (30-11-64)
aquiSção-de terras por estrangeiros. -DL 
n' 494/69 (10-3-69. VM 5, p. 203!)- regula
mento o Ato Complementar n~ 45/64. 

-DL n" 924/69 (10-10-69, VM 5, p. 2107) 
-altera o DL n" 494/69. 
_:-L.~· '!.709171 (H0-71, VM 5, p. 2363) 

- aquistçao de Imóveis rural por estrangeiro, 
complementando o DL n? 924/69. 

. - -L n• 6.327/76 (4·5-76, VM 6, p. 2974) 
-doa terras públicas para o IBDF (ao que 
parece tratada como Cessão. Vide Meirelles 
p.431~ , 

L n' 7.450/85 (23-12-85) - altera DL n• 
9760146. 

IT) Sobre alienação e concessão de terras 
públicas em faixa de fronteira e áreas de seguM 

-rnhça nacional, na Amazônia Legal. 
-L n• 4.947/66 (6-4-66, VM 3, p. 1307) 

- rattflcã.Ção de alienações de terras feitas 
pelos estadgs na faixa de fronteiras (art. s~). 

-DLn• !.l64/71 (1-4-71, VM 5, p. 2308) 
-define faixa de 100 km de largura em cada 
lado ao~ngo do eixo das rodovias da Ama
zónia Legal que especifica co:iJio de segurança 
nacional. 

-DL n" 1.243/72 (30-10-72, VM 5, p. 
2458) ~ inclui outras rodovias para as deterM 
minações do DL n9 1.164/71. - -

D n• 71.615172 (22-12-72, Vl\B, p. 2466) 
-regulamenta os DL no 1.164n1 e 1.243n2 
quanto às concessõeS. . 

:.:_DL n~ -1.41<i~ de lSMS-75- fatifica con
cessões e alienaçãoes de terras devolutas da 
faixa de frOnteira (vers-a.o original do DL em 
VM 6, p. 2902 e versão corrigida em LA 
2, p. 979). 

-D n• 76694/75 (28-11-75, LA 2, p. 981) 
-regulamenta o DL no 1.414175. 

-DL n' !.473/76 (13-7-76, VM 6, p. 2994) 
-altera o DL no 1.164/71. 

_-LIT'6.634179 (2-S-79, V, p. 307) -con
a:ltua f~a de fronteira de 150 km, proibindo 
alienaçao e concessão de terras públicas sem 
assentimento do CSN e permitindo alienar 
e conceder até 3.000 ha (art. 2~ e s~) sem 
autorização do Presidente da República. 

- D n• 85.064/80 (26-8-80, V, p. 327) -
regulamenta L n9 66.34/79 - L 6431177 
(11-7M77, LA i, p. 497)- autõriza a União 
a doar_ aos municípios da Amazônia, terras 
devolutas dOs.DL n9 1.164/71, DL n~ 1.243172 
e Ln• 5c~l7. de 10-9-73. 

-D n• 80.511177 (7-10-77, LA I, p. 498) 
-regulamenta a Ln~ 6.43~ de 77, incluindo 
o DL n• 1.473/76. 

-L n• 6.925/81 (29-6-81, LA 2, p. 997) 
- alteraDL n~ 1.414n5. -

(NOTA: VM V ade Mecum; V- Coletâ
nea e LA -Legislação Agrária) 

ASPECTOS CONCEITUAIS (10) 

I -Transferência do uso por meio de: 
-Locação -interesse económico (do DL 

n~ 9.760/46), que Meirelles (10) chama de 
"concessão remunerada". 

-Aforamento - interess_e_ económico e 
na ocupação. 

-Concessão Pessoal de Uso -de órgão 
público para particular. 

-Concessão_de..Direito Real do Uso (di
reito, real resolúvel) (do DL n~ 271) -de 
órgão público para particular. 

-Cessão -de órgão público para .órgão 
público. 

II -Transferência de Propriedade (Alie-
nação) por: 

-Venda 
-Doação 
-Permtta 
-Dação em Pagamento 
-Investidura 
-Legitimação de posse 
- Concesão de domínio 

. Re~umo: As .CF tratam de autorização leM 
g_xslattva, a parti~ de um tamanho mfnimo (vaM 
nável), para ahenação e concessão. Desta 
forma, é lícito deduzir-se que os textos cons_tiM 
tucionais exigem autorização prévia para toM 
das as formas de transferência de proprie
dade, desconsiderando, entretanto, no caso 
das Transferências de uso, as operações de 
aforamento, locação e cessão. 

Literatura Consultada 

L Constituição Federal de 1988 
2. Constituição Federal de 1946 
3. C~nstituição Federal de 1967 
4. Emenda Constitucional n? 1 de 1969 
5. Resoluções do Senado Federai-vários 

anos 
6. Sanseverino, Milton. Interesse público. 

Verbete da Enciclopédia Saraiva de Direito. 
São Paulo, Saraiva, 1977, V. 45 p. 374 a 
399. • , 

7. M~INCRA. Vade mecum agrário. 7 v. . -
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8. PR/MEAF. Coletânea de legislação' 9. Ministério da Justiça. Legislação agrá· 10. Meirelles, Hely Lopes, Direito Admi-
agrária ria. Textos legais. 2v nistrativo Brasileiro. 15~ ed. cap. VIII. 

ANEXO 
Alienaç(>es e Conc~s de terras públicas por meio de RSF, período 1962/1987 

~ 

RSF PRS Área .Forma 
~~ 

Ano Alie- Iniciativa Loealizaç!o 
N" (DOF~) (N) (ha) naçAo 

-· -~ 
ANEXO .-ft§ 

Alienações e Concessões de terras póblicils por meio de RSF, perfodo 1961J].987 

RSF PRS Área Forma 
Ano Alie- - Iniciativa Loeallzaç!o 

N• (DOFC-2) (N) (ha) naç!o 

64 69 30-11-64 99 •.. @ v UniÍio Cáceres/MT 
70 76 2-10-79 72 200.000 v MG Manga 
71 fY7 21-5-71 os 3.554' D PA Juruti· 
73 32 27-9-73 41 3.600 v RN Mossorb 

60 4-12-73 75 1.700.000 v MA 
400.000 

74 33 3-10-74 36 65.328 v PA Paragomhlas 
ConC. Aráguai 

48 3-12-74 64 23.501 v BA Nova Soure e TUcano 
65 6-12-74 69 5.7ffl. v BA Juazeiro 

75 36 1-7-75 41 166.550 v PI 
1.200.000 
1.057.671 

47 12-9-75 61 150.000+ v BA 
76 01 2-4-76 03 143.200+ v MG ItamaraDdibã 

Turmalina e 
Minas NOVBS 

09 9-4-76 26 61:000+~-~- -v MG Itacambira C 
BOtumiriri:J. 

12 9-4-76 27 11.000+ v MG Botumirlm 
27 ZS-5-76 55 400.000+ v MG Grão-Mogol 
39 26-6-76 39 IJ.ooó - . v MG Turmalina 
40 26-6-76 40 10.711* v MG Buritizeiro 
41 26-6-76 43 20.000 v MG RiachoMach 

5.000 Grl!o-Miigol 
42 26-6-76 46 62.500 v MG Gdo-Mogol 
44 26-6-76 37 50.000 v MG ·ruo Pardo 
45 26-6-76 38 70.000 v MG São João Par 
46 26-6-76 41 12500 v MG Grão-Mogol 
51 17-8-76 44 50.000 v MG São Joio Par 
52 17-8-'16 42 18.000 v MG Rio Pardo 
53 18-8-76 45 40.000 v MG S§oJoão Par 
54 21-8-76 47 50.000 v MG Rio Pardo 
58 4-9-76 49 60;000 v MG Rio Pardo 

77 150 6-12-77 157 591.792 v União --IRR .. 

151 6-12-77 !58 741.693 v União -JAP 
79 39 29-8'79 35- 15.000 - v União Manaus/AM 

89 14-11-79 61 400.000 v União São Félbc do 
XingU/PA 

182 6-12-79 195 100.000 v MG Turmalina, 
Minas Novas e 
Vn-gem Lapa 

80 24 29-5-80 19 8.920 v Uni§o Manaus/AM 
25 29-5-80 158{19 15.000 v _Uiillío~ Manaus!AM 

136 29-11-80 145 -3l.m v . .PA Acará 
142 5-12-80 124 10.000 v União ManaUS/AM 
143 5-12-80 122 15.000 v União Manaus!AM 
144 5-12-80 123 lS.oóo v União Manaus/AM 
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RSF PRS Área Forma 
4\nG Alie-

N" . (DOF<"?2) (N) (ba) naçlo 

---------
83 142 304-83 25/80 15.000 v 

143 29-4-83 28181 15.000 v 
320 ~ 161/81 33.000 v 
321 24-8-S.• 74 30.000+ v 

84 61 27-1().84 66 3.337 v 
7.349 
9.894 

15.491 
67 22-11-84 77 22.700 v 

130 6-12-84 84 7.506+ v 
85 133 23-11-85 118 v 
86 328 5-12-86 275 5.495 v 

9.999 
331 11-12-86 274 411.948' c 

rn 83 6-7-87 10 12000 v 
85 6-7-87 42 13.665• v 

(@)- SF não dispõe do processo no Arquivo Histórico 
( +) - quantidade máxima, indicada pela preposição "até" 
("' J - valor arredondado 
(=)- utiliza área remanescente da RSF n° 47{15 

Na coluna "Forma de alienação": V significa ven
da; D, doação; e C, concess_áQ. Quando a RSF 
não menciona explicitamente D ou C, entendeu-se 
a alienação como V, por exclusão, 

Na coluna "Iniciativa", a sigla do Estado indica 
ser o respectivo Governo o autor da mesma. 

Nota: Este quaaro não inclui as eventuais aliena
ções de glebas de terras públicas de 3.00o a 
lO.OOOha, ocorrfdas de janeiro de 1962 a janeiro 
de 1967 e as acima de 3.000ha, destinadas à r*rma 
agrária após 1967. 

Observações 
1. Existiu no infcio da ..1.:-cada de 70 uma comiss!io 

permanente no SF denominada "Comissão dos l;s
tados para Alienaçao e Concessão de Terras Públi
cas e Povoamento" (vide t~arecer D9_PRS n' 72nO)._ 

2._0 art. 51 do ADC1 da CF de !988 proveio 
da Emenda ... ES 33.232-5, do Constituinte Plínio 
de Arruda Sampaio, do PT, e: de mmos parlamen
tares não identificados. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE
NADORES.. 

Alfonso C amargo - Albano _F_ranco -
Alexandre Costa- Ben_iVeras- César Dias 
-- Irapuan Costa Júnior - Jonas Pinheiro 
-José Richa- Magno Bacelar- Maurfcio 
Cortêa- Nabor Júnior- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Aiexc 1dre Costa) 
- Sobre a mesa, projetas de lt que serão 
lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 49, DE 1991 

Dispõe sobre o salário--famflia do tra
balhador e dá outras providências. 

O Congresso Nacional c;lecreta: 
Art. 1<:> Osalário-fairiiliaserádevido,pe

las empresas vinculadas à Previdência Social, 
a todo empregado, como tal definido na Con-· 
solidação das Leis do Trabalho, qualquer que 

seja o valor e a forma de sua remuneração, 
e na propOrçãO do respectivo número de fi-
lhos. · 

Art. 29 O salário-família será pago sob 
a forma de uma quota percentual de 5% ( cin~ 
co por cento), calculada sobre o valor do salá
rio mínimo, por filho menor de qualquer con" 
dição, até 14 (quatorze) anos. 

Art. 3~ O pagamento das quotas de salá
rio-família será feíto pelas etllpresas, mertsal~ 
mente, aos seus empregados, juntamente 
com o do respectivo salário. 

Art. 4" O finam:iamerito das quotas de 
salário-família está inchi.rdo na contribuição 
de 20% (vinte por cento) a que as empresas 
estão obrigadas, a título de contribuição pre
videnciária, conforme estabelece a Lei n<:> 
7.787, de 3 de julho de 1989. 

_§ 19 A alíquota de 20% (viilte por cento) 
a que se refere o caput incidirá sobre o total 
das i..J:!:Lportâncias pagas ou crP-ditadas durante 
o mês, pela empresa, aos segurados empre~ 
gados, empresários e avulsos a seu serviço. 

§ 29 O total das quotas de saláno-Iamfli3. 
pago pela empresa será deduzido do .valor 
total _das contribuições previdenciárias por 
ela devidas, como ressarcimento, pela Previ
dência Social, conforme dispuser o regula
mento. 

§ 39 As quotas de salário~família dedu· 
-zidas serã_o objeto, a qualquer tempo, de veri
ficação por parte do INSS que, comprovando 
sua incorreção, glosará o valor deduzido a 
maior, caso a empresa não coinprove o con
trário, nã"forma exigida em regulamento. 

§ 49 Quando a fiscalização do INSS pro· 
ceder à glosa de que trata o parágrafo ante
rior, o valor assim obtido está sujeito às mes
mas sanções que incidem sobre a contribuição 
recolhida fora do prazo, devendo ser reco

. lhido pela e:wtJreSa, acrescido de juros, multa 
e correção monetária. 

Iniciativa LocaUzaçlo 

União ManauS/AM 
União Manaus/AM 
União • ./R O 

PA MoJu 
União Colider/MT 

PA Acará 
BA Iramaia 
BA 

União ColidertMT 

União Marabá/PA 
PA Moju 

União Corumbá/MS 

Art. 59 O salário~família não será iricor~ 
porado à renumeração para nenhum efeito. 

Art. 69 O Poder Executivo expedirá de~ 
creto regulamentando as disposições desta lei 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, 

Art. 8<:> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O salário-família foi criado pela Lei n" 
4.266, de 3 de outubro de 1963, e regula
mentado pelo Decreto n9 53.153, de 10 de 
dezembro do mesmo ano. 

A citada lei, em seu art. 7", assim como 
seu regu~amento -ait.12 -previam o paga
mento m·ensal, ao empregado e ao trabalha~ 
dor avulso de empresas ligadas à Previdência 
Social, por filho de até 14 (quatorze) anos, 
de uma quota de .5% (cinco por cento), inci
dente sobre o salário mínimo local vigente. 

Posteriormente, citado benefício foi esten
dido através de diversos atos legais, a entea
dos, tutelados, menores sob guarda e filhos 
inválidos de qualquer idade, havendo, ainda, 
adquirido base de cálculo única em todo o 
território nacional, após a unificação do salá
rio mínimo. 

Citada quota foi, posteriormente, depre
ciada, tendo sido transferida sua base de cál
culo para o salário mlnimo de referência -e 
sujeita a reajustes que culminaram com um 
valor em novembro de 1990- diríamos sim
bólico- de Cr$118,47 (cento e dezoito cru
zeiros e quarenta e sete centavos). Esta base 
de cálculo foi extinta pela Lei n1> 7.789, de 
3 de julho de 1989 e não foi adotaOa a ante
rior, o salário mínimo, limitando~se os órgãos 
de execução a. aplicar o ·índice de reajuste 
então vigente (IPC) ao valor do mês anterior. 
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Caso o percentual primitivo de 5% (cinCci -
por cento) incidisse sobre o salário _mínimo 
do mês, a citada quota importaria em cerca 
de Cr$ 415,00 (quatrocentos e quinze cru· 
zeiros). 

Alega...se que a Constituição Federal, em 
seu art. 711, inciso IV, veda a vinculação do 
salário mínimo para qualquer efeito, entendi· 
mente que foi adotado pela citada Lei n~ 
7.789/89, que ainda exorbita quando deter
mina que somente poderão ser vinculados os 
pagamentos de beneffcios de prestação conti· 
nuada da Previdência Social, dos quais inex
plicavelmente estes órgãos de execução ex
cluem o salário-família. 

Por entendermos o oposto, isto é, que qual
quer benefício, a não ser aqueles de paga
mento único (como o auxílio-funeral) é de 
prestação continuada até que ocorra a condi
ção resolutiva -neste caso, quando o filho 
ou equiparado atinge 14 (quatorze) anos
apresentamos o presente projeto, objetivan
do respeitar a finalidade da criação-do salário- -
família. 

É notório e evidente o sucateamento do 
valor do salário-família, originalmente desti
nado a, nos termos do art. 19 do Decreto 
n9 53.153, de 10-12-63, assegurar "aos traba
lhadores põr ele abrangidos, quotas pecuniá.
rias destinadas a auxiliá-los no sustento e edu
cação dos filhos". 

Tal objetivo foi, pelo exposto, inteiramen
te deturpado, o que nos leva a propor a· pre
sente projeto, no sentido de restaurar os ob
jetivos da primitiva legislação, a respeito. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. 
Senador Mareio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 53.153, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 1963 

Aprova o Regulamento do Salário-Fa
mília do Trabalhador. 

Art. lo Fica aprovado, sob-a denominação 
de "Regulamento do Salário-Família do Tra
balhador", o regulamento que a este acampa· 
nha, assinado pelo Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, destinado à fiel execução 
da Lei n9 4.266 (*),de 3 de outubro de 1963. 

Art. 2~ O presénte decreto entrará em vigor 
em 1? de dezembro de 1963, revogadas as 
disposições em eóritrár1o. 

CAPÍTULO 1 

Do Direito ao Salário-Família 

Art. lo O "salário-familia" instituído pela 
Lei n~4.266, de 8de outubro de 1963, visando 
a dar cumprimento ao preceituado no artigo 
157, n~ 1, parte final, da Constituição Federal, 
tem por finalidade assegurar aos trabalha· 
dores, por ela abrangidos, quotas pecuniárias 
destinadas a auxiliá-los no sustento e educa
ção dos filhos, observadas as condições e limi
tes na mesma lei, estabelecidos os termos do. 
presente regulamento. 

Art. 2~ O salário-famma é devido aos seus 
empregados, por todas as empresas vincu
ladas ao sistema geral da Previdência Social. 

-lriStmrraoperai:e"ílf'3.807 (*), cte 26 de agos
to de 1960 (Lei Orgânica da Previdência So
cial), e como ta,l nessa mesma lei definidas, 
excetuadas as repartições públicas, autar· 
quias e quãisquer outra entidades públicas, 
com relação aos respectivos servidores não 
fUiados a sistema geral da Previdência Social, 
bem como aos demais para os quais já vigorar 
regime legalmente estabelecido de "salário-
famflia". - -

Art. 4~ O salário-famt1ia é devido na pro
porÇâo do número de filhos menores, de qual
quer condição, até 14 anos de idade. 

Parágrafo único. Consíderam-se filhos de 
qualquer condição os legítimos, legitimados, 
ilegítimos e adotivos, nos termos da legisla
Ç<'io civil. 

Art. 7~ Para efeito da manutenção dosa
lário-família, o empregado é obrigado a en
tregar à empresa, de janeiro a: fevereiro e 
de julho a agosto de cada ano, atestado de 
vida e residência do filho, firmado por autori
dade judiciária ou policial ou pelo Presidente 
do Sindicato da sua categoria profissional 
(art. 29 e 31). 

Paragrafo único. A falta desse atestado, 
na época própria, importará a imediata sus
pensão do pagamento da quota respectiva. 

CAPÍTULO II 
Das Quotas de Salário-Familia e 

do Respectivo Pagamento 
Art. 12. A cada filho, nas condições pre

vistas neste regulamento, corresponderá uma 
quota de salário-familia, no valor de 5% (cin
co por cento) do salário mínimo local, arre
dondado este para o múltiplo de mil cruzeiros 
seguinte, para efeito do cálculo._ 

Art. 13. O pagamento das quotas dosa
lário-família será feito pelas próprias empre
sas, mensalmente, aos seus empregados, jun
tamente com, do respectivo saláario. 

Parágrafo único. Quando os pagamentos 
forem semanais, ou por outros períodos, as 
quotas serão pagas juntamente com o último 
relativo ao mês. 

CAP! fULO 11I 
Do Custeio do Salário-Família 

SEÇÂO! 
Da Contribuição e do Recolhimento 

Art. 18. O custeio do salário-fam!lia será 
feito mediante o sistema de compensação 
previsto no art. 3° da Lei n~ 4.266, de 3 de 
outubro de 1963, consoantes as disposições 
deste capítulo. 

SEÇAOII 
Do reembolso das quotas pagas 

Art. 21. Dos pagamentos das quotas de 
salário-família feitos aos seus empregados se
rão as empresas reembolsadas mensalmente, 
pela forma estabelecida nesta seção. 

Art. 22-. O reembolso se fará mediante 
- desconto, no total das contribuições mensais 
~recolher ao respectivo Instituto de Aposen-

tadoria e Pensões, do valor global das quotas 
de __ s.alário-família, efetivamente pagas. no 
mês. 

ParágrafO único. O total das contribui
ções a que se refere este artigo compreende 
as contribuições da Previdência Social e a 
do salário-família. -

Art. 23. Para efeito do reembolso fará 
a empresa no verso da guia de recolhimento 
referida no art. 20, ou onde couber, o de
monstrativo do saldo a recolher de acordo 
com o efeito no art. 22, discriminando: o total 
das contribuições da Previdência .Social, o da 
contribuição do saláriõ-família, a soma global 
dessas contribuições, valor total das quotas 
de salário-famnia pagas no mês aos seus em
pregados e o líquido a recolher, seguindo-se 
assinatura do responsáveis pela empresa. 

Parágrafo único. A operação de recolhi
mento e compensação, tal como prevista nes
te artigo, entender-se-á como quitação simul
tânea, por parte dó Instituto, quanto ãs con
tribuições mensais recolhidas, e, por parte 
da empresa, quanto ao reembolso do valor 
global das quotas de salário-família por ela 
pagas e declaradas. 

Art. 24. Se o líqUido apurado nó de
monstrativo de que trata o art. 23 for favo
rável à empresa, deverá esta entregar, junta
mente com a guia de recolhimento, o "Recibo 
de Reembolso de Diferença do Salário-Fa
IID1ia" para o efeito simultâneo da quitação_ 
do recolhimento das contribuições e do rece
bimento da importância correspondente ao 
crédito a que tiver direito. 

Parágrafo único. O recibo a que refere 
este artigo_ deverá ser feito pela empresa de 
acordo com o modelo anexo a este regula
mento (n. II), em duas via~. uma das quais 
lhe será devolvida, devidamente autenticada, 
juntamente com a guia quitada. 

Art. 25. Os Institutos de Aposentado
rias e Pensões organização seus serviços 
de modo a que as operações referidas nos 
arts. 23 e 24 sejam realizadas, pelos órgãos 
arrecadadores, nomesmo ato e pela mais for
ma simplificada e rápida poss(vel. 

SEÇAO 11I 

Da fiscalização 
Art. 26. A exatidão das operações de re

colhimento das contribuições e de reembolso 
das quotas, assim como a legalidade e efetivi
dade do pagamento das quotas de saláriO
família, de acordo com a Lei n'' 4.266, de 
3 de outubro de 1963, nos termos do presente 
regulamento, estão sujeitas à fiscalização dos 
respectivos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, aplicando-se-lhe as disposições da 
Lei Orgânica da Previdência S0cial e do seu 
Regulainento Gei'al, em especial o art. 246 
deste último. 

SEÇÃO IV 
Do Fundo de Compensação do 

SalárioMFamilia 

Art. 32. As COntribuições a que se refere 
o art. 19, recolhidas_ pelas empresas nos ter
mos deste re~~lamento, constituirão, em ca-
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Art. 5» As empresas serão reembolsa
das, mensalmente, dos pagamentos das quo
tas feitos aos seus empregados, na forma des
ta lei, mediante desconto do valor respectivo 
no total das contribuições. recolhias ao íilstitu
tos de aposentadoria e pensões a que forem 
vinculadas. 

Art. 79 Ficam fixados, pelo período de 
3 (três) anos, os seguintes valores relativos 
à presente lei: 

I -de 5% (cinco por cento) para cada quo
t3."percentual a que se refere o art. zo; 

Art. 99 As quotas do salário-família não 
se incorporarão, para nenhum efeito, ao salá
rio ou remuneração devidos aos empregados. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor a partir 
do primeíro dia do mês que se seguir ao de
curso de 30 (trinta) dias, contados da data 
de sua publicação. 

Parágrafo único. Dentro do prazo refe
rido neste artigo, o Poder Executivo expedirá 
o regulamento desta lei. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

DECRETO N' 83.080, DE 24 DE 
JANEIRO DE 1979 

Aprova o regulamento dos benefícios 
da previdência social 

DECRETO N• 96.442, DE 29 DE 
JULHO DE I988 

Reajusta o valor do piso nacional de 
salários 

DECRETO N• 96.443, DE 29 DE 
JULHO DE 1988 

Reajusta o valor do salário mínimo de 
referência 

DECRETO N• 96.625, DE 3I DE 
AGOSTO DE 1988 

Reajusta o valor do piso nacional de 
salários 

DECRETO N' 96.626, DE 3I DE 
AGOSTO DE 1988 

Reajusta o valor do salário mini~ 
mo de referência 

DECRETO N• 96.857, DE 29 DE 
SETEMBRO DE1988 

Reajusta o valor do piso nacional de 
salários 

DECRETO N• 96.858, DE 29 DE 
SETEMBRO DE 1988 

Reajusta o valor do saláclo mínimo de 
referência 

DECRETO N' 97.024, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 1988 

Reajusta o valor do piso nacional de 
salários 

DECRETO N• 97.025, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 1988 

Reajusta o valor do salário mínimo de 
referência 

DECRETO n'97.151, DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 1988 

Reajusta o valor do piso nacional de 
salários 

DECRETO N• 97.152, DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 1988 

Reajusta o valor do salário mínimo de 
referência 

LEI N• 7. 730, DE 31 DE 
JANEIRO DE 1989 

Institui o cru:zado novo, determina 
congelamento de preços, estabele regras 
de desindexação da economia, e dá outras 
providências 

LEIN• 7.787, DE 30 DE 
JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre alterações na legis
lação de custeio da Previdência Social e 
dá outras providências. 

I -de 20% sobre o total das remunerações 
pagas ou creditádas, a qualquer título, no 
decorrer do'rhês, aos s.egurados empregados, 
avulsos autónomos e administradores; 

II -de 2% sobre o total das remunerações 
pa&_a:s <?u creditadas, no decorrer do mês aos 

segurados empregados e avulsos, para o fi
nanciamento da complementação das presta
ções por acidente do trabalho. 

§ 19 A alíquota de que trata o inciso I 
abrange as contribuições para o salário-fa
mflia, para o salário-maternidade, para o 
abono anual e para o Pró-Rural, que ficam 
suprimidas a partir-de lqJe setembro, assim 
como a contribuição básica para a Previdên
cia Social. 

LEI No 7.789, DE 3 DE 
JULHO DE 1989 

Salário mínimo 

(À Comissão de Constituiçtio, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 50, DE 1991 

Que torna o~rig_atóri_a a publicação 
mensal, pelo Denatran, no DOU, da rela· 
ção de veículos furtados e de veículos 
apreendidos. 

O Congresso Nacional Qecreta: 
Art. 1<> O Departamento Nacional de 

Trânsito fará pubhcar, mensalmente, no Diá
rio Oficial da União, a relação dos veículos 
furtados e dos veículos apreendidos desde· a 
publicação do mês anterior. 

Art. 2~ Da relação constarão: as datas do 
início e do fim do período a que se refere 
a relação, e, para cada veículo: a data do 
furto ou apreensão, o município e a unidade 
da Federação do furto ou apreensão; os se
guintes dados de identificação: código Rena
varo, placa, chassi; e os seguintes dados de 
características; marca/modelo, ano de fabri
cação~ tipo, carroceria, cor predominante, 
categoria. 

Art. 3~ Como primeira relação, o Dena
tran fará publicar a estatística do número de 
veículos furtados e não recuperados desde 
o registro mais antigo de que dispuser até 
a data mais próxima possível da publicação, 
contendo município e unidade da Federação 
do furto, tipo do veículo e categoria, com 
subtotais, totais e total geial. 

Art. 4~ Aformadepublicaçãoseráaque
la que combinar, de maneira ótirii3., legibili
dade, acessibílidade à informação e economia 
de espaço. 

Art. s~ A partir da data da publicação 
desta Lei, o Denatran deverá encetar a publi
cação da primeira relação no prazo máximO 
de trinta dias. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

:É notório o verdadeiro estado de calami
dade pública a que se chegou com o furto 
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de veículos, e concomitantes morticínio de 
caminhoneiros, insegurança de citadiilos, 
destruição de riqueza e seguros exorbitantes. 
Acompanham-se com angústia, por exemplo, 
os esforços quase baldados que vêm sendo 
realizado::; pela Secretaria de Segurança Pú
blica do Distri~o Federal para baixar o nível 
médio, altíssimo, de 'linte carros furtados por 
dia. 

O presente projeto é urria contribuição pa· 
ra que esse fato r írilportániíssimo, a informa-
ção -no caso iniormação oficial - estcja
dlsponível pelo menos uma vez por mês a 
todos os interessados; proprietário lesado, 
possível comprador, polícias de todos os rin· 
cões. 

Para tanto, encarregou-se o Denatran, que_ 
é o órgão executivo do _;)istema Nacional de 
Trânsito, e ao qual compete. pelo Regula
mento do Código Nacional de Trânsito, entre 
outras competências: 

a) cooperar com os estados, territórios~ 
Distrito Federal c muniCíPios no estudo e so
luções dos problemas de trânsito; 

b) organizar a estatística g~ra~ de trânsitÇl 
no território nacional. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Senador Francisco Rollemberg. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- decisão terminariva.) 

PROJETO DE LErDO SENADO 
N~ SI, DE 1991 

Altera a redação da Lei N~ 5.1 08, de 
21 de setembro de 1966- Código Nacio~ 
nal de Trânsito. 

O_ Congresso Nacional decréta~ 
Art. lo Art. 1'' A letra b, do art. 97 da 

Lei n'' 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
pa~sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 97 .................................... . 
b) quando ficar devidamente compro

vado que o condutor dirigia em estado 
de embriaguez ou ·sob efeito de subs
tância t~xica de qualquer natureza." 

Art, zo Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Art. 3" Revogam-se as disposições cm 
contrário. 

Justificação 

Acidentes de trânsito respondem hoje pela 
elevada taxa de mortalidade no País. Seus 
números absolutos _e índices percentuais pas
saram a figurar nas estatísticas da Organi
zação Mundial de Saúde, que reconheceu que 
a multiplicação desses acidentes tornaram a 
questão um problema de saúde pública. 

Dados estatísticos prOJeta:rii Uma realidade 
que está a exigir esforços de toda ordem para 
reduzir o número de mortes no trânsito. 

Pretendemos, com o presente projeto de 
lei, contribuir para o aperfeiçoamento da le
gislação específica em vigor -Lei n" 5.108, 
de 21 de setembro de 1966. 

O referido Diploma Legal, no Capítulo XI 
(Das Infrações), art. 97, permite ã autoridade 
a cassação, após duas apreensões pelo mesmo 

mutivo, do documento de habilitação quando 
fkar comprovado que o condutor dirigia em 
estado de embriaguez ou sob o domínio de 
tóxico. 

Propomos a cassação do documento de ha
bilitação do transgres_sor ne5tas condições, in
dependeriieilte de ocorrer reincidência espe
cífica. 

Creffi5:Js que _a me~ida pret"endida nO proie· 
to resguarda-se a vida do próprio infrator e 
-a st:gu_rança dos demais ~uários das vias pú
blicas. 

Em razão do exposto, esperamos acolhida 
_ dos Senhore!l- Parlamentares para a propo-

sição ora apresentada. -
Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. 

Senador Francisco Rollemberg. 

~~LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 5.108, DE 21 DE 
SETEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito. 

Art. 97. A cassação do documento de 
habilitação dar-sc-á: 

a) quando o condutor, estando com a Car
teira de Habilitação apreendida, for encon-
trado dirigindo; _ 

b) quando a autoridade comprovar que o 
condutor dirigia em estado de embriaguez 
ou sob o domínio de tóxico, após duas 
apreensões pelo mesmo motivo; 

c) quando o condutor deixar de preencher 
as condições exigidas em leis ou regulamentos 
para a direção de veículos. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 52 DE 1991 

Estabelece medidas para a proteção do 
mer<:ado df? trabalho da mulher, e dá ou~ 
tras providências. 

o-~congresso Nacional decreta: 
Art. 1" A proteção do mercado de traba

lho da mulher~_de que trata o art. 7"da Consti
tuição Federal, em seu Inciso XX, será regida 
pelas disposições desta lei. 

Art. 2" E vedada às empresas a discrimi~ 
nação em rª;z:ã_o de sexo ou estado civil na 
contratação, remu!Ieração e promoção de 
empregado, bem como a exigência de exame 
de qualquer natureza para comprovação de 
gravidez ou esterilização. 

§ 1" As categorias e os critérios de classi
ficaÇão e de promoção profissional, bem co
mo todas as demais bases de cálculo da remu
neração, em particular O modo de ãvaliaçãÜ 
dos empregados, serão comuns aos trabalha
dores de um e outro sexo. 

§ 29 Fi~a proiQida a celebr:ação de contra
tos_ ck convénios e a concessão de emprés
timos por parte de órgãos públicos da admi
nistração direta e indireta a empresas que 
executem práticas discriminatórias. 

Art. 3" Toda empresa deverá assegurar 
às mulheres oportunidades de ascensão pro
fissional, com base em critérios de qualifi
cação, aptidão, experiência e antigUidade, 
em igua_ldade de condições com os homens. 

Att. 4" As empresas c9m mais de cem 
empregados deverão manter programas de 
incentivo ao aperfeiçoamento profissional de 
st,Ias trabalhadoras, mediante a concessão de 
bolsas de estudo para reembolso, no mínimo. 
50% das despesas efetuadas com cursos de 
qualquer natureza. 

Art. 5" As empresas em que trabalharem 
trinta mulheres ou mais, com idade acima 
de dezesseis anos, terão local aproPriado on
de seja possível às empregadas deixar os seus 
filhO!l- sob vigilância e assistência, desde o pe
ríodo de amamentação, até a idade de 6 anos. 

Art. 6" Pela infração de qualquer dispo
sitivo desta lei será imposta ao en'l)n'cgador 
a penalidade pre\:ista no art. 401 e pafágrafo 
da CLT~_ alterado pel9 ___ a_rt. 7n da Lei n" 
6.986182. 

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O papel da mulher na sociedade contem
porânea não está definitivamente consolida
do, sob o ponto de vista da igualdade entre 
os sexos. Muito embora a busca de igualdade 
venha ganhando espaço no nosso ordena~ 
menta jurídico, a situação profis-sional da mu
lher ainda _está sujeita às regras arbitrárias 
do mercado, forjadas ao sabor de conveniên
cias e preconceitos. relegando a pretendida 
e necessária igualdade a plano secundário. 

Objetiva-se, com esta proposição, oferecer 
à mulher oportunidades reais de atuação pro
fissional em igualdade de condições com o 
homem, evitando-se, _contudo, que um trata
mento diferenciado, numa fase de transição, 
possa se consubstanciar em procedimento 
discriminatório. -

O acesso da mulher ao mercado de traba
lho e sua perm~nência nele é um dos meios
mais importantes para exercer essa igualda
de, hoje cOntillgenCíada por uma série de difi
culdades, a começar pelas restriçã.es que lhe 
são impostas em decorrência da maternidade_ 
e dã riecesSidade de conciliar o trabalho com 
a indispensável assistência ã famaía. 

A questão da permanência no emprego é 
de fundamental importância para a mulher 
trabalhadora. Com efeito, enquanto o esque-_ 
ma normal da carreira masculina se carac- __ 
teriza pela continuidade, as atitudes sociais 
quanto ao trabalho feminino continuam am
biválentes e, em muitos países- com exce
ção dos socialislas :---a descqntinuidaçl_e _d_;;l_ 
carreira profissional feminina é encarada-pelo 
poder público e pela sociedade como uma 
característica natural e inevitáveL_ 

I?~ss~ _modo_, proteger o mercado da mu
lher significa não apenas assegurar-lhe· condi
ções_de acesso ao emprego mas estimular sua 
permanência no trabalho e o seu retorno, 
após afastamento temporário causado por i-a-
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zões de natureza familiar, bem como incen
tivar o seu aperfeiçoamento profissional, 
dentro e fora da empresa. 

Para garantir que essa prõtcç-Jo-Se realize, 
foram pensadas medidas de curto e médio 
prazo. As de_ curto prazo, propostas por este 
projeto de lei, têm por objetivo evítar a discri
minação da mulher e possibilitar sua perma
nência no emprego, além de estimular seu 
plenodesenvolvimento e realização. 

Cabe re::.saltar, ainda, que pmpostas apa
rentemente de difícil consecução, como o do 
incentivo ao aperfeiçoamento prOfissional, já 
estão sendo posta'> em prática por algumas 
empresas no Brasil, com resultados satisfa
tórios evidentes. 

Ao estabelecer que o mercado de trabalho 
da mulher deverá ser tratado com medidas 
espedffcas de proteçiio, a Constituição Fede
ral deu, sem dúvida, um passo importante 
na busca de soluções para o eterno conflito 
da mulher entre a carreira e a fami1ía. 

Espera-se, com este projeto, oferecer al
terna ti v as- -a-inda- ma-is--a-va-nçadas; -no- -se-ntido 
de permitir ã mulher o ex_ercfcio, na pleni· 
tude, de seu papel de profis.<;íonal e cidadã 
de uma sociedade que se almeja democrática 
e justa. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão termitzativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 53, DE 199! 

Dispõe sobre o livre acesso às praias 
de terrenos de marinha e seu uso público. 

Art. l" As praias marítimas, fluviais e Ic:i
custres,sob influência das marés, c, portanto, 
integrantes dos terrenos de marinha e seus 
acrésCimos, -iffióve(s de propriedade da 
União, são bens públicos, de uso comum do 
povo, -que a elas tem livre aéesso para recreio, 
lazer, esporte. atividade sócio-cultural e eco
nômica compatível, prevista e regulada em 
lei, não sendo permitida a sua privativação 
a qualquer título. 

Parágrafo único. O livre acesso às praias 
dar-se-á por água, terra ou ar, em qualquer 
tempo, e, mesmo naquelas onde a União hou
ver transferido o domínio pleno, não será 
impedido desembarque de._qualquer pessoa, 
em de acidente, naufrágio--ou outro motivo 
fortuito ou de força maior. 

Art. zo Os Ministérios da Marinha e da 
Fazenda, com a colaboração dos estados e 
municípios, fiscalizarão a ocupação e apro
veitamento dos terrenos de marinha, segundo 
a legislação em vigor-, não permitindo a priva
tização das praias e a obstrução dos acessos 
às áreas praieiras, identificadas como terreno 
de marinha. 

Art. 3n As prefeíturas·municipaise o Ser
viço de Património da UoiãQ (SPU), do Mi
nistério da Fazenâa, têm o prazo de 90 (no
venta) dias, a contar da vigência desta lei, 
para- promoverem as ações administrativas 
conjuntas, visando à imediata desobstruçao 

dos -~cessas ãs praias privatizadas nos terre
nos de marinha •. devendo contar, s_e necçs~ 
sárl.o, Com o apoio das Polícias Federal e Mili
tares dos estados, para cumprimento dessa 
tarefa. - --

Parágrafo único. Niio serão objeto das 
ações previstas neste artigo, as praias em ter
renos de marinha ocupados com edifícios es~ 
peciais como fortes, quartéis, portos, aero
portos, áreas próprias ou necessárias_à segu
rança e defesa nacionais, aos serviços públi
cos, bem como outras sob proteção ou admi
nistração da União, dos estados e dos muni
cípios. 

Art. 4·' As prefeituras municipais. com a 
colaboração dos estados e da União, ao de
sobstruir o acesso às praias e promover a sua 
utifí:ZãÇào regular pela população, desenvol· 
verão, nas áreas praieiras·; as seguintes ações: 

I - obediéncm _às legislações edilícia, tri
butária, urbanística, do uso do solo, de prote
ção ao meio ambiente e outras peitinentes. 
exercendo rigorosa fiscalização quanto ao seu 
cumprimento; 
II- proteção do meio ambiente, zelando 

pela sanidade e integridade das áreas de uso 
público, através da instalação de equipamen· 
tos e serviços públicos essenciais, preventivos 
e cOmpatíveis, e do funcionamento de infra
estrutura turística b<bica, necessária à utiliza
ção racional das praias e dos recursos natu
rais, mantendo os níveis recomendáveis de 
higiene e segurança pública, de equilíbrio 
ecológico e de bcm-estar social;_ __ __ 
III- realização das campanhas de educa

ção ecológica e turística, que informem e es
clareçam a população sobre a importância 
da preservação e usufruto racional do patri
mónio ecológico e cultural de cada região, 
visando â criação de uma consciência ecoló
gica coletiva, que conduza à correta utilização 
das praias e áreas praieiras, em benefício de 
todos. 

Art. 5o _O Poder Executivo expedirá, 
dentro de 30 (trinta) dias, normas regulamen
tares para o pleno e fiel cumprimento desta 
lei. 

Art. 6" Esta lei entra em _vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7" Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

As praias são faixas de terra à beira-mar, 
que o fluxo ou o preamar cobre e o refluxo 
ou baixamar descobre duas vezes por dia. 
Mas essas tinhas de areia também são encon
tradas na foz dos rios.e nas lagoas que sofrem 
influência dªs marés, integrando, assim, os 
chamados '~terrenos de marinha" ou "mari
nhas". Estes incluem-se entre os bens imóveis 
da União e estão juridicamente tratados num 
extenso e duradouro diploma legal, o Decre
to~ Lei TI0 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
que os_ conceitua como aqueles situados "em 
uma profundidade d_e 33 (trinta e três) me
tros, medidos horizontalmente, para a parte 
da terra, da posição da linha do preamar mé~ 
dia de 1831". A lei também relaciona os "ter
renos acrescidos de marinha os que se tiverem 

formado, natural ou artificialmente, para o 
lado do mÇtr Qu dos rios e _l<.tgoas, em segui
mento aos terrenos de marinha". 

únoldurando toda a costa brasileira _de dez 
mil quilómetros, as nossas praias, na sua nu-~ 
merosa variedade de formas, paisagens e diá
logos com o mar e o continente, _são conside
radas as mais belas do mundo, espaços idên
ticos e de serventia para as mais diversas for
mas de atividade e exploração, de inocentes 
expressões artísticas e devastadores e letais 
empreendimentos económicos. 

Nas nossas praias chegaram os portugue
ses, os primeiros com ânimo de ficar, de ex· 
piorar as nossas riquezas. Os primeiros po
voados ergueram-se à margem das areias, co
mo Rio de Janeiro, Salvador e Angra dos 
Reis; e sobre os manguezais_, como Parati, 
o velho "Caminho do Ouro", a primeira cída
de planejada do Brasil, hoje município monu
mento nacional. Portos naturais para os que 
desembarcavam e {>aia os que partiam, as 
praias fizeram o comércio e favoreceram as 
primeiras indústrias. Os colonizadores se ex
tasiaram com a piscosidade de suas águas e, 
em suas lâminas cristalinas, se organizaram 
as defesas do territódó contra as invasões 
estrangeiras; as suas ondas trouxeram do Ve
lho Mundo, da Nova Inglaterra e das liber
tadas posses hispânicas, as idéias da Indepen
dência e da República. As praias brasileiras 
não são somente o tema e a inspiração da 
fulgurante e tropical arte brasileira, presente 
na Literatura, de Anchieta e _José Kleber; 
nas Artes Plásticas, de_ AnÚ~niO Parreiras e 
Djanira; na música, de Caymmi e Tom Jo
bim; no "Folclore do Mar" das Marujadas 
e da Festa do.Divino. · 

As praias brasileiras são mais que cenário 
e ambiência, o lugar e a própria História da 
cultura brasileiras, pois sAo vividas litoranea
mente, com brisa marinha e gosto de sal, 
descoberta a denúncia de Eucliçles da Cunha 
em "Os Sertões". O homem brasileiro nasceu 
e cresceu com os pés nas marés, os olhos 
na barra e no horizonte, o peixe à mesa, re
mando ondas e ventos, amando sobre suas 
areias. O homem do interior partiu da beira
mar e a conquista do oeste foi feita a partir 
do encontro salgado-doce- dos estuários dos 
rios, da foz generosas dos rios que o mar 
engole, em direção às gargantas das matas, 
pelos rios que vêm dos sertões, do coração 
da terra brasílica, sãngue tupi, vísceras cabo
clas, secura do Equador, umidade amazóni-
ca, Mata Atlântica. · · 

Nossas culturas foram plas~adas nas 
praias, ao ritmo das ondas e fultura das maro· 
las: comida, casa, bfõtipo, gestos, econOmia, 
dança, música, humor, psicologia, religião, 
astrologia, lúdica, lógica, sabedoria -enfim, 
um modo de ser, de viver e conviver, de so
nhar e de fazer cristalizou-se com o sopro 
dos ventos, á luz solar atlântica, sob os refle
xos dos corais, na maresia dos tempos. O 
espírito de uma civilizaçãO praieira orientou 
a evoluçãcYde muitas culturas nacionais. 

As praias sempre perten-ceram ao povo, 
tiveram um caráter público, de propriedade 
do Estado, antes Coroa, depois União, pois 
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integram os chamados "terrenos de mari
nha'', imóveis de importância política: (estra
tégia de segurança e defesa) social e econó
mica, portanto defesos_.à privatização, ao do
mínio pleno de particulares. Essa natureza 
pública das praias e a características de serem 
propriedade do Estado é um tradição juridi
camente formaHzada desde o descobrimento. 
Já em 1635, a praia entre os Morros do Cas
telo e de São Bento, no Rio de Janeiro, era 
chamada de marinha da cidade. Entre as pri
meiras construções da cidade de São Sebas
tião do Rio de Janeiro c essa pria havia uma 
faixa de terras enxutas, na qual o governo 
da Capitania não autoriZã:va qualquer cons
trução, "a fim de conservar a praia livre e 
desembaraçada para o embarque e desem
barque de coisas públicas e particulares, e 
para a defesa da cidade", como nos informa 
Haddock Lobo e e Diógenes Gaspari. E~sa 
faixa, naquela época, formada por aterro da 
natureza e do homem, já se constitUía ''num 
vasto logradouro público". Até a· Indepen
dência, nove atos legislativos trataram dos 
terrenos de marinha em seus variados aspec
tos. Com a instalação do PrimeirO Império 
até hoje, dezessete diplomas, entre Alvarás, 
Avisos, Ordens Régias, Decretos, Decretos
e Leis- cuidaram dos terrenos de marinha. 

A legislação sobre os terrenos de marinha 
possui quase a idade do Brasil, e assim, os 
tem consagrado quanto ao seu conceito, natu
reza, finalidade, importância, vínculo jurídi
co e utilização. O alvará de 10 de maio de 
1672 dispós sobre os terrenos de marinha des
tinados à extração do sal; e a Ordem Régia 
de 4 de dezembro de 1678 reservava as mari
nhas para uso comum c para o serviço do 
Reino. A Ordem Régia de 21 de outubro 
de 1710 vedava que as terras dadas em sesma
rias compreendesem as marinhas que deve
riam estar desimpedidas para qualquer servi
ço da Coroa e de defesa da terra. Esse enten
dimento, em meio a algumas_ perquiriçóes, 
chegou a este século_. Em 1916, .a Primeira 
Secretaria da Câmara dos Deputados se pro
nunciava assim sobre a conveniência ou não 
de serem vendidos os terrenos de marinha: 
"Os terrenos têm uma função muito" impor
tante na defesa das costas, construções de 
portos e outras obras, não convindo, pois, 
que _o património nacional deles se prive defi
nitivamente" (DOU, 17-9-16). O DeCreto no 
22.185, de 31-5-33, reafírmou essa posição, 
ao assegurar para o Estado o domínio direto 
das marinhas, visando à defesa do território 
nacional. No nosso Direito, pois, os terrenos 
de marinha, que incluem as praias, têm natu
reza pública e patrimonial, isto é, dominial, 
pois podem ser objeto de locação, aforamen
to e cessão, e também, da ocupação, da con
cessão e da permissão de uso. Cada uma des
sas formas de utilização está regulada em lei 
pelo aludido Decreto-Lei no 9.760, de 19~6, 
e pelo Decreto-Lei no 1.561, de 18-7-77. O 
normal, o costume é encontrarmos, em quase 
toda a costa brasileira, a figura do aforamen
to, a cessão pela União do domínio útil do 
imóvel, mediante processo-público específi

. co, certos requisitos e habilitações e sob um 

corpo de direitos e deveres da União e dos 
ocupantes. os quais Se comprometem ao pa· 
gamento de foros e laudêmios, taxas ineren
tes à enfiteuse ·--

A legislação brasileira sobre os terrenos 
da marinha tem trezentos anos, e, comparada 
ao Direito de outros países, é única em profu
são; descende do Direito Português, e "foi 
certamente, uma criação das Ordenações 
Portuguesas, para ser aplicada entre nós", 
como assinala Diógenes Gasparini, ao ler Ro
drigo Otávio e Renato Franco. As praias, 
no Direito de alguns países da Europa e da 
América, são tratadas co_!11o bens de uso espe
cial ou de uso comum do povo, mas não têm 
o caráter patrimonial que prevalece entre 
nós. OsDireifos argentino, alemão e italiano, 
por exemplo, relacionam as praias aos inte
resses da pesca e da navegação. Porém, é 
relevante salientar que, em nenhum país do 
mundo, as praias são susceptíveis de privati
zação, objeto de títulos de propriedade. Mes
mo os raríssimos títulos de propriedade de 
terrenos de marinha, exarados antes de 1946, 
não privatiZam as praias, não outorgam direi
to aos ocupantes de obstruir o acesso à faixa 
arenosa que toca o mar. Em toda a história· 
jurfdica dos terrenos de marinha, jamais ato 
administrativo ou inteligência de qualquer 
tribunal jurisdicional concedeu direito a par
ticular de privatizar praias, impedir acesso 
por mar,_terra ou ar, de qualquer pessoa, 
com o propósito de desenvolver atividade 
pesqueira, laze-r, esporte ou recreio. A carac
terística dominical, de disponibilidade dos 
terrenoS de marinha, que, de propriedade da 
União, são usados, sob remuneração, por 
particulares, não pode constituir argumento 
jurídico, recta ratio, servir de pretexto aos 
ocupantes foreiros para piivatizarem indistin
tivamente as pra"ias porventura-existentes nas 
terras sob sua posse: 

Hoje, no Bi-asil, com o uso abusivo dos 
terrenos de marinha e a privatização das 
praias; ·se assiste a um verdadeiro genocídio 
demográfico, económico, ecológico e cultu
ral, conseqüência da transgressão generali
zada __ e_ co!llagiosa da lei, do desrespeito ã 
Constituição, da violência cOntra as comuni
dades litorâneas, arbitrariedades e cometi· 
mentos ilegais e antijur(dicos de toda a or
dem. 

Não existe na legislação brasileira nenhu
ma norma, ao menos indício, dedução analó
gica ou inferência, que permita a privatização 
de pr3ias ou o seu uso ou controle exclusivo 
por particular. Em toda a história legislativa 
e judiciária deste País não há registro de con
cessão desta natureza. Não há norma jurídica 
positiva que autorize, permita, declarada
mente, a privatização de praias; nem tam
pouco algum tribunal, de qualquer instância, 
'decidiu a favor de parte interessada em tomar 
sua, para uso próprio, particular, praia marí· 
tíma, lapustre ou fluvial, incluída em terreno 
de marinha. 

Neste País, o capital, acumulado e concen
trado na mão de poucos, renunciado às suas 
funções sociaís, apcii<ido na violação conti
nuada e febril das leis, e prestigiado pelos 

crimes de corrupção generalizada, aliados à 
impunidade, transformou-se- em mais um po"
der da República. Poder marginal e injurídica 
que atropela e ignora os poderes constituintes 
e constituídos, que tudo pode, que tudo com
pra, que tudo faz: corrompe e submete o apa
relho do Estado; inviabiliza ou torna inócua 
as normas jurídicas; torna o ignóbil e o injus
to, ético e legal; vicia e _dirige valores, refe
rências e comportamentos. No litoral brasi
leiro, riqueza irifinita, p-atrimónio do povo, 
fonte inesgotável de alimentos, mar e praia, 
fonte e lugar, enfim, do nosso futuro, os mais 
hediondos crimes de lesa-pátria, de \esa-na
tureza, de lesa-humanidade, de [esa-brasilei· 
ros, vêm sendo praticados, à revelia da lei, 
contra a vida, contra a nossa terra, contra 
os nossos filhos. Além da ocupação e explo
ração ilegal e nociva dos terrenos de marinha, 
a privatização ilegítima e descabida das nos
sas praias, subsiste uma intermitenfe e frágit 
legislação referente à ocupação do solo, à 
urbanização e ao desenvolvimento de ativi
dades econômicas nos terrenos de mact_nha, 
estas, quase Sempre; impróprias, inadequa
das, nocivas ao meio ambiente, que não con
seguem dirigir a ocupação racio·nal e ao de
senvolvimento saudável e socialmente posi
tivo dessas áreas. São raros os espaços com 
regras válidas, claras e permanentes para a 
instalação de projetas de turismo, loteamen
tos, urbanização, exploração económica. No 
Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na 
Costa Verde que delineia a mais bela e rica 
região marinha do mundo, a bata da Ilha 
Grande, os crimes contra a natureza, contra 
o homem, e a comunidade da região são, 
ora inconstitucioinalizados pelo Estado, ora 
avalizados ou sob a chancela do poder públi
co . .Jnicialmente, vieram, para ficar, as agres
is, como a rodovia Rio-Santos, antieconó
míCa, ·anti"-lurística, poluidora, devastadora, 
que, contrariando os mais elementares co
nhecimentos técnicos de geologia, engenha
ria e economia, aterrou mais de uma centena 
de praias, desestabilizou encostas, destruiu 
a flora e a fauna do Rio a Santos e jâmaís 
será inaugurada, pois lutando contra a natu· 
reza, as Suas obras são intermináveis e eterna~ 
mente reparam o ífrejniráVeL Depois veio 
a morte com a usina nuclear, mórbida, jmpro
dutiva, _perigosa, que endividou ainda mais 
o País e enriqueceu alguns. Em seguida, um 
terminal petroleiro que polui praias, ilhas e 
enseadas. Mas antes, um estaleiro naval se 
instalou em Angra dos Reis. O Pr.ojeto Turis, 
elaborado pela Embratur para disciplinar e 
orientar a ocupação do litoral do Rio a Sait
tos, protegendo a ecologia da região, hoje 
dorme nos arquivos públicos. O Plano Inte
grado de Desenvolvimento de Paraty, plano 
diretor nascido na Unesco, da preocupação 
de se preservar o maior, mais íntegro e autên
tico conjunto arquitetónico do Brasil colo
nial, também, hoje, é documento que virou 
memória. Indústrias poluentes se instalam no 
litoral fluminense e paulista. Agravando to
dos esses crimes, esse litoral, que continua 
sem normas de uso do solo e ocupação -ade
quada que se coadune com a necessidade de 
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~e preservar e de se explorar racionalmente 
aquele patrimônio vem sendo ferido por me
donho!> lott'amentos, empreendimentos imo
biliários inco-mpatíveis com" a vocação da re~ 
gião, violentando a natureza, agredindo o 
meio ambiente, turyando a paisagem, anu
lando as suas riquezas e potcncialidudes. 

Grupos poderosos e milionários, daqui e 
do exterior, estão se apropriando de todo 
o nosso litoral, privatizando praias, costeiras, 
ilhas, angras~ poluindo e loteando o "Éden 
do Hemisfério Sul", a Ilha Grande (apesar 
de tombado como parque ecológico), colo
cando cercas nos caminhos das praias, divi
dindo lucro e prazer entre seus sócioS e clien
tes endinheirados, tomando de assalto as 
praias brasileiras. O descalabro existente no 
litoral tlo Rio a Santos, se repete também 
na Costa Azul fluminense, de Niterói a Ma
caé, quando muitas praias marítimas e Iacus
tçes_de Maricá, Saqucircma, Araruama e Ca
bo Frio, estão sofrendo a mesma privatização 
irregular. 

Essa_ violência jur(dica, essa orgia imobi
liária. ·aiínal, se dá em todo o lituraLbrahl~ 
leiro. Comunidades inteiras estão sendo. .ex
pulsas, literalmente enxotadas, pelo com;
trangimento ilegal, pela chantagem, pelo en
godo e o suborno, muitas vezes pela violência 
física, das praias para o interior. São fumílias 
com até trezentos anos de domínio ú_tiL_ ~om 
posse pacífica e produtiva de terrenos de ma
rinha, que se vêem obrigados, por forç-a de 
grandes e esdrúxulas transações imobiliárias, 
ocupações ilegais, grilagenc;, títulós falsos, a 
deixarem as praias que habitavam, e onde 
viveram seus avós e te_trav_ós; _que, çompulso
riamente contrariados, abandonam a ativi
dade da pesca que herdaram de seus ances
traias -para ir morar nas cidades_, sobreviver 
com irrisórias_ pensões e aposentadorias in
dignas, geralmente se_ afavelar nas pc~ifcrias 
das grandes cidude.:i, sem perspectivas~- pofs 
não trabalham mais na pesca, no artesanato 
do mar, na agricultura de alimentos que de
senvolviam à beira-mar, únicos ofícios, faze
res culturais que possuíam e de que viviam. 
Perdem, assim, a sua identidade culturaL Na 
região do __ Rio de Janeiro e d_e São_ Paulo, 
por exemplo, a cultura caiçara; uma.""verda· 
deira civilização de fontes açoreanos (ibt!ri
ca), negra e indígena, está com os seus dias 
contados. passa para os livr-os de História, 
sobrevive em precários quadros folclóx_icos. 
E vilas e gente_ estão sendo dizlni\.idas~ cidade) 
invadidas pela especulação imobiliária que 
tudo destrói, pelo turismo selvagem, inculto 
e sem regras, que polui, prostitui, trafica e 
desagrega. 

As populações litorâneas brasileiras tam
bém não vão mais à praia, não se banham 
no mar, não navegam nem pescam mais na 
sua própria terra. O lazer, o re_creio e o espor
te marítimos viraram coisas-de turistã rico, 
e aquele povo, aquelas verdaderias "nações 
do mar" que nasceram, cresceram, se forma
ram nas praias do Brasil, estão proibidas de 
ver e de ter o mar, seu berço, seu porto e 
seu caminho há mais de quatrocentos anos. 

Retomando a argumentação jurídica, se 
nenhuma lei ou jurisprudência. se nenhuma 
tradição legal, judiciária, política e econô
mica brasileira permite a privatização de 
praias, por outrO lado, nenhuma lei proibiu 
explicitamente essa ação. Se, por um lado, 
uma hermanêutica Hmpida e uma intdigt!ncia 
científica do Ojreito não aceitam nem legiti
ma tal conduta, o_ povo, cm sua boa-fé, cons
trangido e coagido pela titulagem fore-ira, pe
Ja "regularidade" cartorial, por falta de uma 
lei que explicitamente pro1ba a privatização 
das praias- não tem sabido reagir, ou reage 
timidamente, sem convicção ou sem determi
nação, a esse esbulho c a essa invasão. A 
Constituição Federal, o Código Civil, toLi<l 
a legislação sobre os terrenos de m<~:rinha não 
autorizam implícita ou explicitamente, a pri· 
vatização de praias, em nenhuma circunstân
cia ou por qualquer motivo. A Instrução n·• 
31-1-A. de 2 dç dezembro de 1988, plena
mente em vigor, da Diretoria de Portos e 
Costas, do Ministério 4a Marinha, gue, por 
lei. juntó com o Ministério da Fazenda são 
os órgãos rcsponsáveís pelo processo de ocu
pação e fiscalização dos terrenos de marinha. 
é clara c inciSiva, imperativa quanto li ques
tão: 

.. 1.2.3- Privatização de praias 
--As praias são bens públic-os de uso co
mum do povo e. como tal; devem ser 
preservadas. Embora a competência do 
MM (Ministério da Marinha) seja limita
da, as Capitanias dos Porto<; e OM (Or
ganizações Militares) subordinadas de
verão e~_e_r:cer efetiva fiscalização nesses 
locais_, procurando evitar a privãüZação 
de praia!> e a ob::;trução dos acessos à 
área praieira. 

Tal fiscalização_._ além d.\lquela exer
cida in loCQ, se dará qua-ndo d<l- avaliação 
de projetas de obras e loteamentos, que 
deverão ser analisadm. quanto a este as
pecto. 

As capitanias dos portos e OM subor
dinadas deverão ainda manter contatos 
com as prefeituras municipais, expondo
lh~;; a questão, em face de serem elas 
os órgãos públicos que autorizam a cons
trução de obras e implantação de Jotea· 

_ mento'S, sugerindo-lhe~ a elaboração de 
um código de- obra.c; municipal, que disci· 
pline o acesso público às praias e estabe
leça faixa::; "non aedificandi" na oçla ma
rítima, complementando a legislação fe
deral sobre parcelamento c uso do solo 
urbana.·· 

Trata-se de uma Instrução do __ tyl_iq_istério 
da Marinha, que recolhe e _escr~ve, com acerw 
to e precisão. toda ã tradição do nosso Direi
to. O nosso projeto eleva à categoria de lei, 
de lei federal, essa regra que é postulado jurf· 
dico e que, agora, alcança o postulado legal, 
de norma positiva. Nenhum dispositivo da 
legislação em_vigoi sobre os terrenos de mari
nha permite a privatiza-ção de praias, supõe. 
ao menos, essa rcaliQade, faz essa hipótl:!~e. 

A propósito, além do citado Decreto-Lei n" 
9.760, de 1946, e!-.sa insólita permissibilidade 
não consta de nenhum dos seguintes diplomas 
que, particularmente, trata da ocupação dos 
terrenos de marinha. Decreto-Lei nu 58. de 
10-12-37, que dispõe sobrç o loteamento e 
a venda de terrenos para pagamento cm pres
tações, e o Decreto no 3.079, de 15-9-38, que 
o regulamentou; Decreto-Lei n" 7.937. de 
5~9-45, sobre loteamento em terreno foreiro; 
Decreto·Lei n" 178, de 16-2-67, que dispõe 
sobre a cessão de imóveis da União Federal 
para as finalidades que especifica; Decreto
Lei n" 221, de 28-2-67, que dispõe sobre a 
proteção e est(mulo e pesca; Decrew-Lei n·· 
271. de 28-2-67, sobre o loteamento urbano, 
responsabilidade do loteador, concessão de 
uso do espaço aéreo; DecretO· Lei n" 1.561, 
de 13-7-77, sobre a ocupação de terreno da 
União; Lei n" 6.567, de 24-9-78, sobre o regiw 
me especial para exploração c aproveitamen
to das sub~tâncías minerais que especifica, 
e respectivas portarias disciplinadoras do 
DNPM; Lei n" 6.766, de 19-12-79, sobre o 
parcelamento do solo urbano; Lei n~ 9.938, 
de 31-B-81, sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente; DeCreto n'' 87.648, de 24-9-82, que 
aprova o Regulamento para o Tráfego Maríti
mo; Decreto n·' 93.075 de 6·8·86, que delega 
competência ao Ministro da Fazenda para au
torizar a alienação, concessão ou transferên
cia de imóvel da União a estrangeiros; Lei 
n" 7.347, de 24-7-85, que dísciplina a ação 
civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente e Outros; Decre
to-Lei O'' 2.398. de 21·12-87, sobre foros, lau
Jémios e taxas de ocupação relativas a imó
veis_de proprle4ade da União; e a Lei n" 
7 .661, de 16-5·88,- que instituiU o Piailo Na
cional de Gerenciamento Costeiro. 

Esta lei, em seu artigo 10, declara: 

"As praias são bens públicos de uso 
comum do povo, sendo assegurado, sem
pre, livre e franco r~cesso a elas e ao 
mar. em qualquer direção e sentido, res
salvados os trechos considerados de inte
resse de segurança nacional ou incluídos 
em áreas protegidas por legislação espew 
c(fica." 

Os ocupantes de terreno de maiíi1ha têm 
se valido da parte final do dispo!>itivo que 
fala em "legislação específiCa", para privati
zarem a costa, vedarem ou dificultarem o 
acesso das populnções âs praias de áreas fo
reiras. Isto porque a norma, sem ordenar a 
desobstrução, nem prever sanções, tornou
se, como grande parte das leis neste País, 
em mero mandamento declaratório, virou 
princípio sem prátíc-a;lei que·nao é-cumprida, 
que não é exeqüível. _Os tneios de COJ!lUni· 
cação do País, estampam, todas as semanas, 
reportagens trizeildo denúncias e protestos 
de prefeitos de centenas de cidades litorâ· 
neas, contra a privatização de praias, proi
bindo o acesso da população ao trabalho ma
rítimo, ao Jazer e ao esporte necessários, di
reitos garantidos pela Constituição. Os ape
los dos prefeitos a e_sta lei vem-se mostrando 
ineficazes, ineptos, têm sido feitos em vão, 
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ante os argumentos dos posseiros e o entendi
mento tímido e tíbio de juízes e tribunais. 
O nosso projeto, definitivamente, resolve a 
questão entre o dinheiro e a força dos ocupan
tes contra o direito e a justiça das populações. 

Vale, ainda, recorrer à legislação específica 
que trata da assistência e o salvamento à em
barcação, coisa ou bem, busca e salvamento 
de vida hUmana em perigo, no mar e nos 
portos, que não admite qualquer restrição 
que a privatização ~e praias possa trazer para 
o embarque e desembarque de pessoas ou 
cargos em apreço. 

O presente projeto de lei dá status de lei 
ao princípio e ao 
costume jurídico de Direito Civil. segundo 
o qual !'as praias servem ao p·ovo e ao pís 
e não podem ser privatizadas, ser proprie
dade particular, objcto de privilégio e instru
mento para o lucro de alguns". 

O povo, a elas, deve ter "livre acesso para 
recreio, lazer, esporte, atividade sócio-cul
tural e e·conômica compatível, prevista e re
gulada em lei, não sendo permitida a sua pri
vatização, a. qualquer título", segundo reza 
o artigo l'' da proposta. E mesmo naqueles 
casos raríssimos, nos quais-algum particular 
possua o domínio, pleno, a propriedade de 
praia, a esta não pOde ser impedido o desem
barque de. qualquer pessoa, em caso de aci
dente, naufrágio ou outro motivo fortuito ou 
de força maior", o-rdena o parágrafo único 
do art. l'' O art. z~ do projeto ratifica o que 
dispõe o Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, que 
trata dos bens imóveis da União, além de 
consagrar normas operacionais que cabem 
aos Ministérios da Fazenda e da Marinha, 
como guardião e fiscalizadora das costas bra
sileiras. 

O art. 3'·' estabdece o prazo de 90 (noventa) 
dias para que as prefeituras municipais de 
todos os municípios litorâneos do País, em 
ação conjunta com o Serviço de Património 
da União, do Ministério- da Fazenda, promo
vam a desobstrução dos acessos a praias irre
gulares privatizadas, podendo contar, se ne
cessário, com força policial para cumprimen
to da tarefa. Estão fora dessa açáo, as praias 
ocupadas com edifícios especiais, com servi
ços públicos, sob proteção ou ·administração 
da União, dos estados e dos municípios". 

A desobstrução dos acessos e a regu~~ uti
lizaçáo das praias pela população obngam 
o poder público ao cumprimento e ao faze_r 
cumprir rigoroso de toda a legislação perti
nente à ocupação do terreno de marinha -
eis o que estabelece o artigo 4~- prevend.o, 
ainda, a instalação de equipamentos e de m
fra-estrutura: turística essencial, que garanta 
higiene e a segurança públicas, o equilíbrio 
ecológico e o bem-estar social" nas ~ea~ 
praieiras. Aí também o Estado se obn.ga a 
realização de campanhas de educação, VISa~
do à preservação e usufruto racional do patn
mônio ecológico e cultural de caOa . .t:egião", 
através do exercício de uma "consciência eco
lógica coletiva". O Poder Executivo regula-
mentará a lei. . 

O l?resente PrOjeto de I:ei tem uma função 
sócio-política-cultural, pOis recolocará o bra-

sileiro nos lugares onde ele nasceu, de onde 
partiu para conquistar o País; nas areias onde 
sempre esteve para receber o visitante e para 
partir, emendando a História e a Geografia 
Humana interrompidas. Mas a proposta ul
trapassa esse aspecto antropológico e estraté
gico para signific3.r ·a· restauração de parte 
da cidadania subtraída, da garantia dos direi
toS~ civiS de estar mi--sUa Própria terra, de 
estar com O--mar do Brasil, de ser parte desse 
mar, de ir e vir na sua própria Pátria, de 
novamente ocupar a Praia-da qual nunca re
nunciou ou_deixou de ser o dono. onde passou 
os frutos do trabalho, banhou-se na naciona" 
iídade_ e sempre navegou para o futuro. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Senador Maurício Corrêa. 

(A Comissão de Cçmstituição, Justiça 
e Cidadania - decisão rerminativ'a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nt 54, DE 1991 

Institui_ a obrigatodedadc de elabora
ção de demonstração do valor adicionadQ 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Todas as empresas obrigadas le

galmente a e(etuar escrituração contábil, es
tão obrigadas a elaborar a demonstração do 
valor adicionado, conforme modelo aprova
do em regulamento. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
valor adicionado.sáo os dispêndios da empre
sa com o pagamento de mão-de-obra, juros, 
aluguel e tributos, bem como o resultado lí
quido apurado em balanço. 

Art. 2" As empresas constituídas sob a 
forma de S_ociedade por Ações publicarão a 
peça contábil indicada no art. 1" desta lei, 
juntamente com as demonstrações financei

. r as da so_ciedade, de acordo com as demais 
normas da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. 

Art. 3° As demais sociedades, constituí
das sob qualquer forma jurídica, com mais 
de 500 (quinhentos) empregados ou com pa
trimónio líquido superior a Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros), na data do en
cerramento do balanço, e as firmas indivi· 
duais, nas mesmas condições, ficam também 
obrigadas a publicar a demonstração insti
tu(da por lei, até 30 de abril do exercício 
social subseqüente, em jornal de grande cir
culação no local de sua sede ou em diário 
oficial. 

Parágrafo úníco. O Poder Executivo in
dicará a forma de atualização do valor em 
cruzeiros estabelecido neste artigo. 

Art. 4" As demonstrações serão publica
das contemplando os três últimos exercícios 
e serão elaboradas em moeda de poder aqui
sitivo constante. 

Art. 59 O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de cem dias contados 
da sua publicação. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7<.> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

1 -:-:__As demonstrações financeiras da atual 
Lei das Sociedades po[' Ações 

A Lei n"6.404/76 é o dispositivo legal atual
mente em vigor no Pafs que trata da escritu
ração comercial e, conseqüentemente, da ela
boração das demonstrações contábeis das 
companhias, determinando, no seu art. 176: 

"Ao fim de cada _exercÍcio S-õciai, a 
diretoria fará elaborar, com base na es
crituração mercantil da comp-aflhia, as 
seguintes demonstrações financeiras que 
deverão exprimir com clareza a situação 
do património da companhia, e as muta-

- ções_o.corridas no exercício: 
I- balanço patrimonial; 
II-demonstração dos lucros ou pre

juízos acumulados; 
III- demonstração do resultado do 

exercício. ---- · 
IV -demonstração das origens e apli

cações de recursos." 

A demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados, opcionalmente, poderá vir a ser 
substituída pela Demonstração das Mutações 
do Património Líquido, fato que vem ocor
rendo na prática contábil. 

Referidas demonstrações contábds vêm 
sendo utilizadas sistematicamente põr outros 
tipos de sociedades, tais como as sociedade 
por quotas de responsabilidades limitadas, 
sendo, também, exigidas, na s_ua maioria, pe

, la atuallegislação fiscal. 
O atual modelo das demonstrações repre

sentou um grande avanço em relação ao crité
rio anterior, propiciando ao mercado uma 
nova mentalidade em termos de análise, mes
mo em se tratando de uma cópia da escola 
americana, ainda não aceita por significativa 
parte da classe contábil brasileira. As maiores 
críticas estão baseadas na Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos e na visão 
estritamente económica do modelo adotado, 
além de outros aspectos de natureza técnica. 

No entanto, a publicação das peças- contá
heis (demonstrações fínanceiras e relatório 
da administração sobre os negócios sociais 
e os-principais fatos administratiVos do perío
do a que se referem essas demonstrações) 
é obrigatória, apenas, para as empresas cons
titutdas sob a forma de sociedade por ações. 

2- A implantação do modelo brasileiro e a 
ev_oJução nos países adiantados 

Enquanto se implantava a nova legislação 
societárío no Brasil (Lei n~ 6.404/76), ocor
riam nos países desenvolvidos novos fatos, 
que vieram modificar substancialmente o en
foque da atividade econôml.ca, voltando-se 
mais para a 3D.átise social das empresas. O 
fato principal que originou tal mudança foi 
a Guerra do Vietnã, pois enquanto as grandes 
empresas americanas apresentavam lucros fa
bulosos, morriam milhares de jovens nos 
campos de guerra. A indústria bélica, princi
palmente, se viu cobrada pela opinião públi
ca, pois não havia justificativa que pudesse 
compensar a morte de tantos sold:o3dos ameri
canos. 
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A partir de então, aquelas empresas passa
ram a se preocupar em divulgar ao público 
em geral os aspectos sociais dos lucros gera
dos pela atividade econômica, tais como os 
ganhos dos empregados, as parcelas desti
nadas à Previdência Soda!, os lucros distri
buíd<;>s, os impostos pagos etc. 

Esboçou-se, então_, no inicio da década de 
60, o que se convencionou chamar de ijalanço 
Social, que é um conjunto de demonstrações 
e notas explicativas de cunho social, agregado 
às de~ais ,peças contábeis das empresas~ 

O Brasu nessa época se- reestruturava em 
termos contábek-__ e de mercado de capitais, 
perdendo, mais uma vez. o "bonde'_' (ja histó
ria, não aproveitando a oportunidade para 
dar a suas demonstrações financeiras um cu
nho mais social. 

Decorridos mais de 10 (dez) anos da apro
vação da atuallegislação societária, já se nota 
no meio contábH e mesmo na área de mer
cado de capitais alguma movimentação para 
se alterar algumas peças contábeis, principal· 
mente a Demonstração das Odgeris e Aj:tlica
ções de Recursos, já abandonada na forma 
brasileira Efos- PTóprlos- Estados Unidos da 
América, país do qual foi origíriãi'ia. 

3 ~-A divulgação de informações para a socie
dade 

No Brasil, somente estão obrigadas a divul
gar as suas peças contábeis as empresas cons
tituídas sob a forma de soCiedade por ações, 
independentemente da sua origem, da sua 
atividade e _mesmo do seu porte económico. 
São numerosos os exemplos de empresas bra
sileiras nessa situação, com variadas partici
pações nas atividades econômicas~ das quais 
pouco se sabe em termos sociais e econó
micos, a não ser a crescente explosão dos 
seus negócios. Outro exemplo gritante é o 
grande número de multinacionais, que ope
ram em áreas básicas (cimento, setorquímico 
etc.) e sobre as quais pouco-se sabe, até mes
mo quanto ao controle do meio ambiente (po
luição) e sobre a transferéncia de re.cursos 
para o exterior, disfarçados na forma "juros 
e encargos de empréstimos", ao invés de capi
talização da subsidiária aqui instalada. As· 
sim, é imperioso que empresas de certo porte 
sejam obrigadas a divulgar as suas demons
trações contábds na forma econômica, e, 
principalmente, no aspecto socíal, oferecen
do à opinião pública as informações indispen
sáveis para uma avaliação das suas atividades. 

O próprio IBRACON -Instituto Brasi
leiro de Contadores orienta no sentido de 
haver o máximo de informações possíveis aos 
diversõs usuários, aandõ destaque, inclusive, 
às informações de natureza social. 

"Essa evidencíaç;io é vital para se al
cançar os objetivos da contabilidade, ha
vendo hoje exigências no sentido de se 
detalharem mais ainda as informações 
(por segmento, região geográfica étc.)". 
Também informações de natureza SQcial 
passam cada vez mais a ser requisitadas 
e supridas (grifamos). 

4 - O balanço social 
O Balanço Social é um conjunto de infor

mações de natureza econômica_ e social (De
monstrações Financeiras, Demonstração do 
Valor Adicionado; Q~1_11onstração do Exce
dente Gerado·SURPLUS, CálculO da Produ
tividade, hiformações Gerais sobre Q Traba· 
lho, Pessoal etc.), b~stante difmJ,dido nos paí· 
ses mais adiantados e em alguns do Terceiro 
Mundo. Entre os países que elaboram o Ba
lanço Social destacam-se a França e a Espa
nha, s.endQ_a.quela o único país no mundo 
que possui uma lei_ sobre tal assunto ("Lei 
n"77 .769, du 12 .d~Juillet 1977"), compelindo 
as empresas que possuem trezentos ou mais 
funcionários a fazê-lo, independente da sua 
constituição jurídica-: -

Em outros pafses da Europa (Alemanha, 
Holanda, Suécia, Inglateira, Bélgica) e nos 
Estados Unidos, o Balanço Social também 
se encontra_ ba::.tante difundido, ainda que 
não haja legislaçáõ, qtie compulsoriamente 
obrigue as empreSas a elaborá-lo. 

Até a fndia, por exeniplo, exige que todas 
as empresas estrangeiras elaborem a De
monstração do Valor Adicionado, com o ob
jetivo de dar transparência às atividades des
sas empresas naquele país. De nada adianta 
uma multinacional que vende muito mas, 
comprando muito (caso específico das. monta· 
doras), pouco valor agrega de riqueza nova. 
A empresa fica rica, manipula o lucro. geran
do-o onde deseja, e o país nem sempre tira 
proveito de alguma coisa. 

Sobre a -íiiiportância do Balanço Social, 
transcrevemos o seguinte texto do Balanço 
do Banco de Bilbao_-;- Espanha-1979/1981: 

"ResponsabiHdad Social: em ella se 
basa la transparencia. 

Em efecto, da consciencía de la res-
---ponsabilidad importe ai grupo Bancobao 

el deber _de comunicar con exactitud y 
'diligencia los dados de sU actividade, de 
modo que la sociedad y los distintos nú
cleos sociales, que se relacionan con no· 
sotros pú'eâa eValuar nuestra tarea com
prenderia y, se asi lo estiman oportuno 
criticaria." -

Diz ainda: 

E! Balance Social no es la única 
manifestación de la responsabilidad 
--social de la empresa pero si es su forma 

~riiá<> rigurosa. El "Balance" obriga a 
cóncretar, a: ·comparar, a medir. Es 
una cuenta es hacer cuenta y es ~ar 

··-· ·euin:ra; Et"Silarice Social proporciona 
un inStrumento objetivo para gestlo
nar las responsabilidades empresa ria· 
les. 

Es presupuesto de ac"tllalización de 
- l:f ítlídã.tiVa personal e la altura de 

nuestro tiempo. Aparece como un 
anúnciO nlfevó rosto ético de la em
presa". 

O Balanço Social, na estrutura como é 
apiesentado nos países mais adiantados, ain
da é uma peça um pouco complexa para o 
nosso subdesenvolvimento, principalmente 

pela falta de organização e de cultura de nos
sas_ empresas e contadores, e pela forma como 
.são gerencíadas as pequenas e médias organi
zações fundamentadas na autocracia de seu 
proprietários e no empirismo gerencial, fato 
que não cabe discutir neste momento. 

Mas, mesmo que não hajan condições ime
diata para a divulgação de um Balanço Social 
por parte de todas as empresas (as maiores 
mediante e divulgação de algumas informa
ções através da imprensa, as menores através 
de relatórios que seriam colocados à dispo
sição de seus empregados, acionistas, forne
cedores e instituições financeiras), é impe
rioso que se inicie um proCesSo de sociali· 
zação das atuais peças contábeis que poderia 
ser através de algumas alteraçõr;:_s na Demons~ 
tração de Resultado do ExercíCiO, ou mesmo, 
com a introdução da Demonstração do Valor 
Adicionado. 
5 - A Demonstração do Valor Adicionado 

A Demonstração do Valor Adicionado evi
dencia o tot_al destinado a toda mão-de-obra 
(separadamente dos encargos); ao governo, 
na forma de impostos; aos capitais de tercei
ros, na forma de juros; aos acionistas, na 
foi'ma de dividendos e ao capital própriO na 
forma de lucros retidos. 

O cálculo de_tal valor é feito pela diferença 
entre as receitas brutas e o total do insumos 
adquiridos de terceiros (material e seryiços). 

A elaboração de tal de.monstração, obriga· 
tória para todas as empresas (sociedades ou 
empresas individuais), seria de grande valia 
para o próprio Governo, já que a soma de 
todos os valores adicionados de toda a ativi
dade económica, geraria o PIB -Produto 
Interno Bruto, que, como todos sabem, é 
hoje calculado com_ base em fórmulas estatís
ticas, com margem de erro significativa. 

A Demonstração do Valor Adicionado se
ria importante, ainda, para as empresas pú· 
blicas e de economia mista, principalmente 
no aspecto de negociações com a classe traba
lhadora e, pela sua participação no PIB do 
País, que poderia ser facilmente apurado. 
Outro ponto que ficaria transparente, caso 
essa demonstração fosse obrigatória, seria 
quanto à transferência de recursos do poder 
público para o poder privado, já que ê co· 
mum, no Brasil, a prática constante de "tari
fas" subsidiadas para alguns setores da eco· 
nomia. O modelo a ser proposto, deveria ser 
amplamente discutido no meio contábil, sob 
a coordenação da Comissão de Valores Mobi· 
liários- CVM, do Conselho Federal de Con
tabilidade e da Ordem dos Contadores do 
Brasil. 

A obrigatoriedade_ de elaboração dessa d,e
monstração seria de forma geral, compreen
dendo todo o universo das sociedades, estan
do obrigadas a publicá-las, no entanto, todas 
as empresas que tivessem em seu quadro de 
funcionários mais de 500 empregados e/ou 
que possuíssem um património líquido supe· 
rior a Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros), já que existem empresas (as que 
lidam no mercado de capitais, por exemplo), 
que possuem redUzido número de empregos, 
e que, no entanto, lidam com valores signifi-
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cativos. Não seria importante para a socie
dade uma avaliação Sobre a tributação dessas 
empresas? ou, ainda, a sua efetiva partici
pação no cenário ecónOmico so_cial? 

Cumpre sãlientar, também, que essa de
monstração viria sanar um-a séria deficiéncia 
da Demonstração do Resultado do ExercíCio, 
pois evidenciaria o custo da mão-de-obra na 
formação da riqueza da empresa e mesmo 
no dos produtos, fato hoje camuflado nas 
demonstrações exigidas pela legislação atual. 
A demonstração do resultado, por exemplo, 
só evidencia o Custo das Produtos, ou dos 
Serviços, não havendo transparência sobre 
a sua formação (matéria-prima, mão-de-obra 
e outros gastos gerais). Assim, os próprios 
órgãos governamentais e a própria sociedade 

.fica sem saber a verdadeira função social da 
empresa ou de um grupo de empresas. Pode
mos citar o grande lucro apurado por grandes 
bancos particulares em 1989 enquanto o Ban
co _do Brasil, muito maior, apura um resul
tado pouco significativO. A culpa cai sempre 
na mão-de-obra. Estaria o Banco do Brasil 
pagando muito aos se-us ·em-pre-gados, ou os 
bancos particulares pagando salários de fo
me? :É por esse motivo que julgamos de suma 
importância a obrigatoriedade da elaboração 
da Demonstração do Valor Adicionado, co
mo peça contábil. 

As pequenas empresas, que não estivessem 
,obrigadas a efetuar a publicação, deveria!ll 
providenciar a elaboração da Dcmonstraçao 
e encaminhá-la anualmente â Instituição en
carregada de efetuar a contabilidade nacio
nal, que passaria a ter em mãos os dados 
indispensáveis para a apuração do PIB., O 
Poder Executivo, ao regulamentar a maténa, 
indicaria a forma de cumprimento dessa obri
gação. 

Sobre tal demonstração, podemos trans
crever as palavras do Contador João Eduardo 
Prudêncio Tinoco - USP: "Julgamos, até 
que quando os Contadores do Brasil passa
rem a utilizar esta medotologia, terão dado 
um grande passo no sentido de aproximare~ 
a contabilidade c_omercial (geral) da .contabi
lidade nacional. Coriio sabemos, as contas 
nacionais do Brasil são hoje elaboradas, to
mando por dados estatísticos, muitas vezes 
estimativos, que podem estar enviesad~. Na 
medida em que as empresas fossem obngadas 
a publicar nos seus relatórios contábeis o va
lor adicionado (pelo menos as grandes e as 
médias empresas), ter-se-ía informações mais 
fidedigna e mais equitativa. Seria um grande 
passo para o conhecimento da importánci.a 
crescente que a contabilidade vem tendo ulti
mamente, como ciência da comunicação." 

6 - As negociações trabalhistas, as informa~ 
ções para a sociedade e a demonstração do 
valor adicionado 

Hoje, os sindicatos, ao entabularem nego
ciações com aS empresas sempre recebem dos 
empresários informações de que não há mar
gem de lucro para os acréscimos salariais soli
lcitados. Os trabalhadores, quase nunca, têm 
acesso às informações contãbeis das empre~ 
sas, ficando sujeitos a acreditar nas informa
ções dos empresários-:- Algumas empresas, 

constituídas sob a forma de Sociedade por 
Ações, ainda divulgam seus balanços, ma~, 
outras multinacionais (Sociedade por Quota 
de Responsabilidade Limitada) não estão 
obrigadas a fazê-lo, ficando __ ~nrustida tS>da 
unia série de íilformaçõeS de que os trabalha
dores e a socieá<ide deveriam saber. Se hou
vesse condições de comprovar que a empresa 
estaria-dando prejuízo, talvez as tensõ_es fos: 
sem nienores. Outro fato que deve ser evi
denciado é o dos estabelecimentos de ensino. 
Alguns, de entidade filantrópicas, são imunes 
de impostos, enquanto outros, com fins lucra
tivos, estão sujeitos a toda a _f(!rma de tributa
ção. Na hora de se analisar os fatos, toma-se 
a mesma niedidã. para as negociações. O imu
ne não poderia repassar uma parcela maior 
de seu lucro para os empregados ou mesmo 
reduzir o valor das mensalidades? Nesse caso, 
também, os empregados não têm qualquer 
informação sobre a entidade. 

o-Governo também seria beneficiado com 
a elaboração e divulgação de tal demonstra
ção, por dois aspectos importantes: primeiro, 
que teria Condições técnicas de apurar corre
tamente o PIB e, em segundo lugar, pela 
transparência que seria dada âs demonstra
ções contábeis, possibilitando análises mais 
acuradas das emp~esas ou s~gmentos econó
miCos (PIB Setorial, incidência de impostos 
sobre determinada atividade etc.) 

Ao mercado em geTal, a oelnonstração do 
Valor Adicionado viria acrescentar, em mui
to, as condições de análise do balanço, possi
bilitando aos investidores novas alternativas 
de comparação entre as diversas opções de 
investimento. 

-7 - As dificuldades que certamente advirão 
para a aprovação-do projeto 

Como é do conhecimento geral, as empre
sas transnacionais exercem unia forte pressão 
sobre os meios políticos. no sentido de evitar 
que certos instrumentos sejam aprovados, já 
que podem evidenciar fatos até então desco
nhecidos para a grande maioria da sociedade. 
Alguns pontos, que deveriam ser obrigatórios 
para divulgação, são escondidos via argumen
tação da forma de constituição da empresa 
(S/A ou LTmitada). Por que uma pequena 
sociedade anônima, de constituição farililiar 
(poucos sócios), é obrigada a divulgar uma 
informação.econômicã.ou.contábil,-enquanto 
outras, infinitamente maiores, se fecham 
cÕmpletamente? 

Assim, é certo que haverá restrições ao 
projeto principalmente peta importância de 
sua estrutura, pois a partir da obrigatoriedade 
da divulgação da Demonstração do Valor 
Adicionado, poderá se chegar, num futuro 
próximo, à obrigatoriedade de elaboração do 
Balanço Social, fato pouco interessante para 
as empresas de grande porte constituídas sob 
outra forma_ que não Sociedade por Ações. 

Sala da_s Sessões, 5 de abril de 1991_. -

Senador Valmir Campelo. 
----(À Comissão áe Assuntos Económi

cos- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 55, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre a criação de estado e terri
tório 

d Congresso Nacional decreta: 

SEÇÃO I 

CAPÍTULO I 
Da criação de Estado 

Disposições Gerais 

Art. !P Dár-se a criação-de estado: 
I -peta subdivisão ou desmembramento 

-de parte de área de um ou mais estados; 
II- pela fusão de dois ou mais estados; 
III - mediante elevação de território à 

condição de estado. 
Art. 2P Depende de lei complementar a 

criação de·estado. 
Parágrafo único~ Excetuada a hipót.ese 

prevista no inciso III do art. lo desta lei, a 
lei complementar da criação de estado será 
elaborada após a audiê1_1cia das assembléias 
legislativas inter~ssadas e a consulta â popula
ção, mediante plebiscito. 

SEÇÃO II 
Do Processo de Criação de estado 

Art, _3_9_ _A proposta de criação de estado 
será de iniciativa popular, subscrita por no 
mínimo 1% (uln por cento) do eleitorado de 
cada um dos munidpios a serem abrangidos 
pela nova unidade federativa. 

Art. 4~ A proposta de criação de_ estado 
será encaminhada à assembléia legislativa do 
estado ou dos estados que originarão a nova 
unidade federativa. 

§ 19 A_ proposta de criação da nova_uni
dade da Federação será aprovada pelo voto 
favorável da maioria absoluta dos membros 
de cada Uma das assembléias legislativas inte
ressadas. __ 

§ 29 Aprovada ã_ Proposta de _criaçao do 
estado, será o Congresso Nacional provoca
do, mediante mensagem encaminhada pela 
assembléia legislativa do estado ou dos esta
dos interessados, com1.1nicando o resultado 
da votação e solicitando a convocação de ple-
biscito. __ _ _ _ _ 

Art. s~ O plebiscito será realizado pela 
Justiça Eleitoral, até 120 (cento e vinte) dias 
da data de convocação pelo Congresso Nacio
nal.junto aos municíl'ios a serem abrangidos 
pela nova unidade da Federação. 

Art. 6? A criação do estado somente se 
dará com a aprovação da proposta em cada 
up1 dos municípios a serem abrangidos pela 
nova unidade federativa. 

SEÇÃO III 
Lei Complementar de 

Criação de estado 

Art. 7~ Ouvidas as assembléias legislati
Vas interessadas e-consultada a população 
mediante plebiscito. O Congr~~õ Nãcional 
elaborará á lei complementar de criação do 
estado. 
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Art. s~ A lei complementar dis.p,orá so
bre: 

I - a convocação de Assembléia Com;
tituinte; 

II - a extensão e a duração dos poderes 
do governador, nomeado na forma do art. 
9" desta lei: 

III - o funcionamento do Poder )Uàíciá
rio, até que lei especial disponha sobre a orga
nização judiciária respeitadas as garantias 
constitucionais asseguradas aos juízes; 

IV- os serviços públicos e os respectivos 
servidores, agentes, órgãos e representantes; 

V- os direitos, as obrigações, os deveres, 
os encargos e os bens que o novo estado haja 
de suceder; 

VI- as subvenções e os auxílios de qual
que! natureza a serem prestados pela União, 
abrindo, se necessário, os créditos correspon
dentes; 

VII -quaisquer outras matérias relativas 
à organização provisória dos poderes públi· 
cos do novo_ estado, aos seus serviços, bens 
e renda. 

§ 1 ~ No período anterior à promulgação 
da Constituição estadual, funcionará como 
Poder Legislativo da nova unidade federativa 
o Senado Feder.al. 

§ 29 A assembléia Constítui_nt_~_,_ após a 
promulgação da Constituição, passará a exer· 
cer as funções de assembléia legislativa até 
o término do mandato dos respectivos depu· 
ta dos. 

§ 3Y Promulgada a Constituição do esta· 
do cessará a aplicação das normas da lei com· 
plementar com ela incompatíveis, ressalvado, 
porém, o dispOsto no inciso II deste artigo. 

§ 4~ A partir da data de convocação do 
plebiscito até a criação da nQV_ª _unidade fede
rativa, é vedado aos estados que lhe d~ram 
origem admitir pessoal ou ~terar as dispo· 
sições legais que o regem fic~do a obtenção 
de qualquer empréstimo interno também su· 

, jeita ao requisito estabelecido no inciso V 
do art. 52 da Constituição FePeral para em-
préstimos externos. _ _ ______ _ _ 

Art. 9~" Durante o prazo estabelecido na 
lei complementar, nos termos do inciso II, 
art. 39, o Presidente da República nomeará 
o governador do novo estado, depois de apro
vada a escolha pelo Senado Federal dentre 
cidadãos maiores de trinta e cinco anos e de 
reputação ilibada. 

§ 19 O governador nom~ado na forina do 
caput deste artigo será demissível ad n11:tum 
e, em casos de impedimento, o Presidente 
da República designar-lhe-á substituto tam
bém submetido ao crivo do Senado F_ederal. 

§ 2~ O governador tomará posse perante 
o ministro de Estado da Justiça. 

Da Criação de Território 
Federal 

Art. 10. À criação do território (ederal 
aplicam·se no que couber as. disposições dos 
arts, __ 3~ e 9~ desta lei. --~ 

Art. 11. Dá-se a criação de território fe· 
deral: 

I - pelo desmembramento de parte de 
estado já existente, no interesse da segurança 
nacional, ou quando a União haja de nela 
executar pla~o de dezenvolvimento econô· 
mico ou social, com recursos superiores, pelo 
menos -a- um terço do orçamento de capital 
do estado atingido pela rriedida. 
II- pelo desmembramento de outro terri-

tório federal. • 
§_ lo Depende de lei complementar a cria

ção de território federal 
§ 29 O plano de desenvolvimento econó

mico ou social referido no inciso I deste artigo 
será autorizado pela lei complementar que 
criar o território, com a indicação das fontes 
de suprimento dos recursos. , 

Art. 12. Esta lei entra em vigor cinco 
dias após sua publicação. -

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

As regras dos§§ 29 e 3~ do art. 18 da Consti
tuição federal constituem normas de eficácia 
limitada de p·rincfpios institutivos nos termos 
da clássica teoria sobre aplicabilidade das 
normas constitucionais, denfendida entre nós 
de forma briihante, pelo ilustre pi-ofessor Jo
sé Afonso da Silva, em sua obra "Da Aplica
bilidade das Normas Constitucionais". 

Como normas de eficácia limitada de prin
cípios institucionais, os §§ _29 e 3~ do art. 18 
da Carta Magna necessitam implementação 
via lei infraconstitucional, na modalidade lei 
complementar. 

A elaboração da lei complementar inte-
. grada dos comandos normativos insculpidos 

nos §§ 2~> e 39 do art. 18 _da Lei Maior se 
faz indispensável em -razãO da caracteifstica 
apresentada por tais normas constitucionais, 
como regras de efeitos jurídicos limitados, 
somente parcialmente aplicáveis visto que 
oão contaxn GQm os elementos_ necessários à 
S\la plena: aplicação: _ 

Ao dispor sobre a criação de novos territó· 
rios e estados, os §§ 29 e 3~ do art. 18 da 
Constituição federal transferiram para a lei 
complementar a previsão do procedimento 

. segundo o qual ocorrerá o surgimento de no· 
_ vas unidades territoriais. 

Deve-se ressaltar que a lei complementar 
regulamentadora dos §§ 2~ e 39 do _art. 18 
da Constituição federal viabil~za!á não só a 
aplicação plena dessas normas, como tâin
bém a aplicabilidade do art. 12 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias~ 

De fato, como fruto dos trabalhos da Co
missão de Estudos Territoriais, tramitam no 
Congresso Nacional proposta de criação de 
novas unidades territoriais que, no entanto, 
não pOderão ser aprovados até que norma 
geral estabelecedora das regras procedimen· 
tais de criação de unidades territoriais esteja 
em vigor. 

Urge, pois, nãQ só a elaboração dessa lei 
complementar - estabelecedora das regras 
gerais de procedimento para a criação de es- _ 

tados e territórios -como a sua aprovação, 
para a entrada em vigor. 

Com esse objetivo apresentamos o presen
te projeto de lei complementar: 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. 
Senador Alfredo Campos. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os projetas que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às comissões compe· 
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 102, DE 1991 
Senhor Presidente: _ 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 40, § 1v, alínea a, do Regimento Inter
no, a autorização do Senado Federal para 
de_sempenhar missão no exterior, no Encon· 
tro de Barcelona, a ser realizado em Sevilla, 
de 8 a 13 de abril, sob o patrocfnio do governo 
da Espanha. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. PRÉS!DENTE (Alexandre Costa) 
-O requerimento que acaba de ser lido será 
votado após a Ordem do Dia. 

Há oradores lnscrito_s. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Man

sueto de Lavor. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 

--PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do oradQr.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ainda repercutem os resultados 
desastrosos da última visita feita pelo Presi
dente Fernando Collor de Mello a Juazeiro 
do Norte, no Ceará. 

É claro qUe aqui não vou me referir a al
guns trechos do seu discurso para não ferir 
o decoro parlamentar, mas apenas dizer que 
há uma espécie de perplexidade em grandes 
segmentos da população brasileira sobre o 
exercício da Presid~ncia por parte de alguém 
que;em momentos de emoção, chega ao des· 
controle das palavras, dos. gestões e das 
ações. O episódio de J1,1azeiro continua sendo 
refletido e medido pela imprensa, pelos poli· 
ticos e pela sociedade brasileira, mas é pre
ciso_ passar dessa ou daquela expressão para 
o conteúdo mais profundo do discurso e, tam· 
bém, a função do presidente da República, 
o seu gesto, o exercício da administração pú
blica no topo dessa_ ~dm_inistração, que é o 
próprio cargo de presidente da República. 

Desde os tempos do Presidente João Bap
tista de Figueiredo para cá não víamos, não 
presenciávamos um presidente com um com
portamento tão especial e típico na sua Iin· 
guagem e nos seus gestos. 

João Figueiredo era o homem do "prendo 
e arrebento" para aqueles que não queriam 
a democracia q,ue ele queria impor ao País, 
como se democracia se pudesse impor a qual
quer sociedade; pelo contrário, a democracia 
é uma conquista da própria sociedade. 

O Presidente Fernando Collor de Mello 
interpreta a sua democracia como o direiço 
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de se manifestã.r, de fa13.r, o que ninguém 
lhe nega, com toda a legitimidade, mas com 
a vedação do direito de outros manifestarem 
o seu desagrado, princípalmente desagrado 
diante de medidas administrativas tomadas 
pelos seguidos planos económicos áo Seu go
verno. Vamos deixar, portanto, de lado as 
expressões inadequadas para alguém que 
exerce o cargo de presidente da República 
e analisar o próprio gesto de Sua Excelência. 

O que foi lá fazer o Senhor Presidente Fer
nando Collor? 

Primeiramente, e aparentemente-, um- de
voto do Padre Cícero que lá foi render home
nagem religiosa àquele líder espiritual do po
vo do Nordeste. 

A realidade não é bem essa, porque todos 
aqueles nordestinos simples, imbu(dos no 
misticismo e na religiosidade popular, che
gam a Juazeiro de maneira diferente! O apa
rato militar de seguranças do presidente da 
República é justificável. mas ·o-que houve 
em Juazeiro foram excessos condenados, in
clusive pelo próprio Governador do Estado 
que considerou inadmissível a violência, a 
truculência dos seguranças do Senhor Presi
dente da República contra o povo, contra 
manifestantes e representantes de segmentos 
de oposição ao Governo. 

Então, essa violência durante a apresen
tação do presidente da República na cidade 
de Juazeiro já contradiz aquela característica 
mística que Sua Excelência quis dar a sua 
viagem à cidade. Por outro lado, o presidente 
foi fazer distribuição de alimentos à popula
ção. Não vamos aqui -discutir se realmente 
isso compete ao presidente da República; tal
vez a Presidente da LBA pudesse fazer essa 
distribuição de alimentos. Se convém para 
uns tempos de modernidade, de restauração 
da economia, de desenvolvimento, de valori
zação do trabalho, tudo isso que o presidente 
está apregoando nos seus discursos,_ se, il!SO 
não é, realmente, contradito pelo gesto_ de 
Sua Excelência ao distribuir cestas de alimen
to a populações famintas do Ceará e de qUal
que_r parte. 

E preciso considerar que essa distribuição 
de cestas alimentlcias no Nordeste está sendo 
um mero instrumento de propaganda. Na 
realidade, essa cesta é um acinte. Como disse 
o Governador Ciro Gomes, é uma esmola. 
Mas, se fosse uma esmola que desse para 
manter viva a população, ainda se entendia 
bem, é uma emergência, vamos atender aos 
que estão sendo vítimas dessa conjuntura ad
versa. No caso do Nordeste, é a seca, no 
caso das grandes cidades do País, o desem
prego e a miséria, porque-essa -distribuição 
de cestas alimentares, como suprimento de 
uma conjuntura adversa, deveria ser não ape· 
nas no Ceará, em Juazeíro, do Padre Cícero; 
mas em São Paulo, também, no Rio de Janei
ro; aqui na periferia de Brasília; em todo 
o País. 

Portanto, não vamos dizer que só é a área 
conflagrada pela seca que está a necessitar, 
por absoluta falta de capacidade de trabalho, 
de oportunidade de emprego, da ajuda dessa 
cesta alimentar em caráter emergencial. 

Mas o que é essa famosa cesta alimentar 
"que faz o presidente deixar aqui o seu traba
lho, a luta contra a inflação, a corrupção na 
Previdência Social, para ir a J uazeiro distri
buí-la? 

Por sinal esse programa está a cargo do 
Exército, desviado, também, de sua função. 
E ontem, na tribuna do Senado, o Sr. Minis
tro do Exército dizia que muitas das atribui· 
çõ"es do Exército, n?quela área de fronteira, 
não eram especificamente atribuições consti· 
tucionais, mas eram em vista das circunstân
cias. Pois bem, para tratar desse assunto de 
distríbuíÇãó de cestas alirrientares no Nordes
te, o presidente designou nada mais, nada 

. me_nos do que o Exército brasileiro. E o aten-
dimento não atinge Cerca de 30% das pessoas 
necessitadas da região. 

Qual é o conteúdo dessas cestas alimen
tares? Nessas cestas constam.lO quilos de ar
roz; 3 quilos de fubá de milho; 3 quilos de 
farinha, por mês. Não é por semana, mas 
por mês. Isso significa que uma faml1ia, que 
no Nordeste, em média, é de cinco pessoas 
para- cima, recebe por mês apenas 3 quilos 
de farinha de mandioca, 3_ quilos de fubá e 
10 quilos de arroZ. · · 

· Está~havendo uma espécie de anúncio de 
.q.ue serão adicionados a essa cesta alimentar 
três.quilos de feijão mensalmente. 

Ora, _Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ para 
se fazer a distribuição de uma mfsera cesta 
como essa, ·que não tem a menor capacidade 
de suprir ãs necessidades alimentícias de 

. qualquer pessoa humana - eu poderia até 
dizer que essa é a cesta. çla fom_e e não a 
Cesta aUirientar -. o presidente, então; vai 
a Juazeiro e cria todo esse tumulto, gerando 
todo·e-sse -desgaste da sua pessoa e do próprio 
cargo que exerce. 

· -·Então, a víagem preSidendal ãqueta im
portante cidade do sul do Estado não teve 
razãO e, Sob esse aspecto, foi; também, alta
inen(e desgastante e desastrosa. Mas o mais 

1mpo.rtai:tte é frisar que nO conteúdo do dis
curso do presidente, ao lado de suas destem
peradas e até vulgares expressões, houve, 
também, algo preocupante, Sr. Presidente. 
Sua _Excelência disse, textualméflte, justifi· 
cando a aÇã·o contra os manifestantes- que 
por sinal sofrei'am um bruta!" gesto de violên· 
cia por parte dos seguranças, que mais pare
ciam capangas de qualquer coronel do Nor
deste; porque mesmo aos seguranças para 
manterem a íntegridade da pessoa física do 
presidente da República essa violência é con
denável e deve ser repudiada- mas, repito, 
ao lado disso, Sua Excelência justificou a vío
lência, afirmando, textualmente, que os ma
nifestantes eram inimigos da demoCracía: 

O Prisideilte da- Repiiblica disse aos mani
festantes que não tem medo de cara feia, 
que é macho e que eles, os manifestantes, 
estão- conspirando contra a democracia. Aí 
é que está a gravidade. 

Se, realmente, pelo entendimento do Se
nhor Presidente da República, manifestar in
conformismo com-o Governo, pela presença 
de Sua Excelência para fazer a distribuição 
de uma miserável "cesta de fome", pela ex-

ploração· da religiosidade popular - mera 
exploração -, se algu~m não pode se mani
festar contra isso e quem se manifesta é mas
sacrado pelo corpo de segurança do Presi· 
dente da República e ainda é tachado pelo 
próprio Presidente da República de inimigo 
da democracia, se é assim, estamos muito 

· mal, Sr. Presidente, estamos muito maL 
É preciso que isso seja refletido. Afinal 

de contas votamos, assinamos e juramos uma 
Constituiç_ão que está em vigor, e essa Consti
tuição dá plenos direitos a qua~quer um de 
se manifestar a favor ou contra. E a liberdade 
de pensamento, é a liberdade de ir e vir e 
a liberdade de expressão, inclusive, de ex
pressão polttica. 

Claro que eu não vou me filiar àquelas 
correntes, não sei se foi a CUT, se· foi o PT, 
se foi convergência. Pode ter sido qualquer 
uma delas. Mas estavam lá, democraticamen
te, de faixas estendidas. Não houve nenhuma 
agressão, nenhum-perigo de· agressão _ao Pre
sidente da República. Espero que fatos como 
esse não se repitam, porque isso vai criando 
um clima de perigosa turbulência. 

Se, realmente, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o Presidente Fernando CoHor dese
jasse recuperar o Nordeste, não precisaria 
ir tantas vezes rezar aos pés do Padre Cícero 
-Sua Excelência pode fazê-Lo, como devo
to, ninguéni está discUtindo isso-, nem pre
cisaria distribuir cestas de alimentos, porque 
isso, todos sabem, não resolve o problema 
do Nordeste. A classificação correta- dessa 
·ridícula distribuição de miseráveis cestas ao 
povo do Nordeste foi feita pelo GOvernador 
do Ceará: "Isso é esmola, esmola que humi
lha o povo". Então, se o Presidente, real
mente'recuperar a economia do Nordeste, 
dar dignidade ao povo dessa regi~o- afinal, 
como a todo o povo brasileiro -, existem 
propostas, no caso do Nordeste, que estão 
aí há muito tempo. Se o Presidente retomar 
essas propostas, terá todo o nosso apoio nesta 
Casa, nas comisSões·-inclusive na Comissã-o 
de Orçamento do Congresso Nacional -. 
uma vez que essas prop-ostas exigem explica
Ções de recursos em caráter de emergência. 
Quais são essas propostas? A primeira delas 
é_ a revitalização da Sudene como órgão pla
nejador e impulsionador do desenvolvimento 
regional, desenvolvimento integral, global. 
Não é a Sudene dos "espertinhos", dos gru
pos privilegiados, das mutretas do Finor. Não 

-é essa a Sudene que queremos. A que quere
mos é aquela da sua concepção original, como 
órgã_o do desenvolvimento integrado no sen
tido de ver o Nordeste como um todo, mas 
como parte de um País, de uma Nação. Por
tanto, a revolução que se pretende no Nor· 
deste é aquela que deve ocorrer no País intei· 
ro, não apenas no Nordeste. Não há sentido 
pegar o Nordeste isoladamente e tratá-loco· 
mo algo à parte do País. A questão do Nor· 
deste é eminentemente brasileira, nacional. 

Há uma proposta que o Presidente poderia 
retomar e teria todo o nosso apoio. Creio 
que o partido de V. Ex\ Sr. Presidente, qUe 
todos nós, indepeOdentemente de partido 
apoiaríamos, seria a revitalização da Sudene. 
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estão justamente nas propostas que estão sen" 
do lembradas por V. Ex• e colocadas nesta 
hora. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agra· 
deço, Senador Garibaldi Alves Filho. Ouvi 
com a maior atenção o pronunciamento de 
Y.. Ex• e não estou me referindo à questão 
do crédito, que é uma necessidade em quaJ, 
quer atividade económica, muito mais na 
agricultura- uma agricultura por demais in
certa, como é a da região Nordeste, tendo 
em vista o pronunciamerito de V. Ex~, que 
foi da maior importância. É como se ele fizes
se parte deste meu pronunciamento. É um 
conjunto de informações que se traz â Casa 
sobre a problemática nordestina. 

Agora, deve-se dizer que, longe de ampliar 
o crédito, o Governo Fernando CoUor de Me
lia restringe, quando retira de diversas comu
nidades do Nordeste até a presença do maior 
banco rural do País, que é o Branco do BrasiL 

Visitei, durante esse período da Semana 
Santa, algumas cidades da minha região que 
perderam recentemente, por determinação 
do Presidente do Banco do Brasil, suas agên
cias bancárias. A situação configura-se como 
calamitosa, porque além da impossibilidade 
absoluta de créditos, os habitantes daquela 
região, principalmente os produtores rurais, 
não têni mais onde receber suas aposenta
dorias e seus benefícios previdenciários. Tu
do isso está sendo feito, agora, em cidades 
distantes, com grandes sacrifícios para a po
pulação. Longe de incentivar, de expandir 
o crédito, principalmente o crédito rural. o 
Governo Fernando CoUor de Mello encolhe 
dessas comunidades a própria extensão do 
Banco do Brasil, que é o maior banco rural 
de assistência ao agricultor do País. Isso se 
afigura como calamitoso para a maioria das 
comunidades que perderam suas agências do 
Banco do Brasil. 

No entanto, o crédito que, segundo a pro
posta do Governo, será feito não apenas por 
bancos oficiais, mas t<lmbém por bancos pat
ticulares, não existe. Se existe, é éni cõndí
ções tais que tornam impossível a qualquer 
produtor rural sensato contratá-lo como mu
tuário. É impossível, é um suicídio, nas cir
cunstâncias atuais, para qualquer agricultor 
do País- e não apenas do Nordeste- conse
guir crédito para realmente ter sucesso na 
sua produção agrícola. 

Geralmente, uma operação bancária, para 
um pequeno produtor e um pequeno proprie
tário, significa uma ameaça bem próxima da 
perda da sua propriedade e dos seus bem, 
indo ele para a marginalidade económica e 
social. Na minha região que, infelizmente, 
é uma região produtora de maconha, diz-se 
que, nas circunstâncias atuais,·n-ão compensa, 
com o crédito rural, produzir, sequer, afamo
sa marijuana, a cannabis sativa, que é o nome 
científico da maconha. Nem maconha se pode 
produzir com o crédito rural P.roposto pelo 
Governo Collor que aí está. E impossível, 
é absolutamente impossível utilizar-se desse 

crédito com qualquer resultado social e eco
nômico. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, encerro 
minhas palavras desejando que a proposta 
de conciliação levantada pelo Presidente Fer
nando Collor de Me !lo, quando do lançamen
to do seu Projeto de Reconstrução Nacional, 
seja verdadeira, -emoções à parte~- llrroubm. 
à parte, expre.~sões inadequadas e impróprias 
à parte. Afinal, Sua Excelência é o Presidente 
da R~pública, que se diz que quer o entendi
mento nacional, nós vamos apostar em suas 
palavras. E, no Nordeste, a proposta, o en
tendimentO é realm-ente em torno de pro
postas que levem à revitalização da Sudene, 
que _aproveitem os organismOS- que lá estão, 
as experié-nicas que ja se fizeram pelo Gover
no: os organismos governamentais, o fortale
cimento d~~s_es organismos- como a Su~ene, 
o Banco do Nordeste e outras instituições 
que têm enormes recursos materais e huma
nos -ã-âisposição ·da sociedade, e que só não 
servem adequadamente por falta de uma deli
beração política adequada. 

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

Durante o discurso do -Sr. Mansueto 
de Lavor, o Sr. Alexandre Costa, 1 ~ Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Jutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- A Presidência recebeu ofício do Líder do 
Partido da Frente Liberal do Senado Federal, 
indicarido o Senador Meira Filho para -oom
por, como suplente, a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito destinada a apurar irregu
laridades na Previdência Social. 

A Presidência faz a designação solicitada 
e envia o e_x_pedíente -~ publicação. 

_É_ o seguinte o ofício recebido: 

Senhor Presidente, 
Em aditamento ao OF.GLIPFLIW 041/91. 

tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce
lência, na qualidade de Líder do Partido da 
Frente Liberal - PFL, no Senado Federal, 
para indicar o Senador Meira Filho, para 
compor, como Suplente, a Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito destinada a apurar 
irregularidades na Previdência Social. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Exce: 
lência proteStos-de elevada consideração e 
apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do 
PFL no Senado Federal. 

O iilt: PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- Na sessão de 18 de fevereiro foi lida a 
proposta de Emenda à Constituição n? 1, de 
199T, que altera a mcidalldade da vOtação 
estabelecida no § 49 do art. 66 da Constituição 
Fe_deral, tendo como 19 signatário o S_enador 
Juta}ly_Magalhães. 

A Pr_esidência, em obediência ao disposto 
no art. 356 do Regimento Interno e de acordo 
com as indicações das lideranças, designa a 

seguinte comissão para emitir parecer sobre 
a matéria: 

PMDB 

I. Cid Sabóia de Carvalho 
2. Pedro Simon 
3. N abor Júnior 
4. Nelson Carneiro 
5. Amir Lando 

PFL 

I. Carlos Patrocínio 
2. João Rocha 
3. Francisco Rollemberg 

PSDB 

I. Jutahy Magalhães 
2. Teotónio Vilela Filho 

PTB 

I. Levy Dias 
2. Louremberg Nunes Rocha 

PDT 

I. Lavoisier Maia 

PRN 

I. Júnia Marise 

PDC 

I. Moisés Abrão 

PDS 

1. Esperidiâo Ãmin 

- U SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- Na sessão de 20 de fevereiro foi lida a 
proposta de Emenda à Constituição n? 2, de 
1991, que dá nova redação ao inciso III, § 
29 , do art. 155 a Constituição, tendo como 
19 signatápo o Senador Affonso C8mirgo. 

A Presidência, em obediência ao disposto 
no art. 356 do Regimento Interno e de acordo 
com as indicações das lideranças, designa a 
seguinte CoffifSs-ão para emitir parecer sobre 
a matéria: -

PMDB 

I. Coutinho .Jorge 
2. Antonia Mariz 
3. Ronan Tito 
4. Onofre Quinan 
5. José Fogaça 

PFL 

I. Júlio Campos 
2. Car:los Patrocínio 
3. blcio_ÁlVa_res 

PSDB 

!. Wilson Martins 
2. Almir Gabriel 

l'TB 

I. Marluce Pinto 
2. -Valmir Campelo 

PDT 

!. Lavoisier Maia 

PRN 

!. Aureo Mello 
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PDC 

1. Gerson Camata 

PDS 

1. Oziel Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (Jutahx._Magalhães) 
-Sobre a mesa, comúniCação ,que será l~da 
pelo Sr. 19 Secretário. 

:é. lida a seguinte: 

OFÍCIO N902S/91 Bra_silia, 54e abríl de 
1 9 9 1 

Senhor fresidente:_ . 
Pelo presente, solicito a Vossa EXcelência 

alterar a representação do Partido Trabalhis
ta Brasileiro/PTB, na Comissão Parlamentar 
de InquéritO Mista, criada através do Reque
rimento n~ 446-91, como havia sido indicada 
através dos Ofícios n~· 20 -e 24/91. A nova 
indicação do PTB é a seguJnte: 

Titular: Senador Jonas Pinht;;iro 
Suplente: Senador Valmir Campelo 
Valho-me do ens~jo para reafirmar a Vossa 

Excelência protestos de ele_yada estill}a e ~is
tinto apreço. - Senador Affonso Camarg!>, 
Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Será feita a substituição solicitada e a devi
da comunicação à Câmara dos Deputados. 

A matéria vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ª"o ExPedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

De acordo com o art. 1§8 do Regimento 
Interno, os itens 1 e 2 da pauta ficam adiados. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-

Votação, em turno úníco, do Projeto de 
Lei do Senado o? 335, de 1989, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que regulamen
ta o art. 227, § 6~, da Constituição Federal, 
dando nova redação a_o item V -do art. 52 
e 79 do art. 54 da Lei nY 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, tendo · 

PARECER, sob n' 3li0, de 1990, da Oo· 
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável, com emenda de n" 1-CCl, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ney Ma
ranhão, e voto vencido_do _Senadp_r Jpão Me
nezes. 

-2-

Votação, em turno único,-do Requerimen
to nl' 91, de 1991, de autoria do Senador Af
fonso Camargo·, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Resolução n914, de 1991, de sua 
autoria, que dá nova redação ao art. 65 do 
Regímento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy M_agalhãe&) 
-Item3: 

- J-C 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 94, 
·uE 1g88·COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado 

-n" 214~ de 1989_-Complementar) 

_Piscussâo; em turno único, do Projeto 
de Lei dv Senado n994, de 1988--Comple
mentar, de aUtoria dO Senador Cid Sa
bóia de _Carvalho, que dispõe sobre a 
relã.çâo -ae emprego prote-gida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 398, de 1990, da 
ComisSâo 
~ de Assuntos Sociais, favorável aO 

projeto nos termos de substitutivo que 
oferece. - -

A ~aÍ:Úia c~nstou da Ordem do Dia da 
sessão dO dia 6 de março último e teve a 
sua discussão adiada para a_ presente sessão. 

Sobre ::t__niesa, reqticiiímento que-·vat ser 
lido pelo Sr, l'' Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 103, DE 1991 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei do Senado no 94, 
de 1988 - Complementar (tramitando em 
conjunto_com o PLS n" 214,_çl.e 1989- Com
plementar), a fim de ser feita na sessão de 
5 de maio vindouro. , . 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- A- discussão fica sob restada em virtude 
do adiamento da votação çiesse requerimen
to, de acordo com o art. 168 do Regimento 
Interno. 

Por esta meSma razão, fica sobrestado o 
Item 4, que tramita em conjui:lto. 

É o seguinte o item adiado: 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 214, 

. DE 1989-COMPLEMENT AR 

(Tramitan-do em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado 

N~ 94, de 1988-Complementar) 

Discussão, em turno úníco, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 214, de 1989-Com
plementar, de iniciativa da Comissão Di
_retora, que dispõe sobre a proteção de 

- -í'elação de emprego contra a dispensa 
arbitrái"la ou Sem justa Cá Usa e dá outras 
pr:Ovidências, tendo -

PARECER, sob n• 398, de 1990, da 
COmisSãO 
__ --:- _de Assuntos _Sociais, favorável ao 

Projeto noS til-mos de substitutivo que 
qfe~ce. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Item 5: 

DiSCussão, em turno únlcO~do Projeto 
de Lei do Senado n" 208, de 1989, de 
áUtori:a- do Senador Jorge Bõrnhausen, 
que dispõe sobre os objetivos da educa
ção superior, estabelece critérios para a 
organização _e funcionamento das uni
versidades brasileiras e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES. sob n'' 162 e 471, de 
1990, da Comissão. 

- de Educação, primeiro pronuncia
mento: fayor~vel ao projeto com voto 
vencido, em separado, do Senador Wil
son Martins; segundo pronunciamento: 
favorável ao projeto e contrário às emen
das oferecidas nos termos do art. 235, 
H, c, do Regimento Interno, com voto 
vencido do Senador Hugo Napoleão. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão _de 6 de março ~ltimo, tcndoS.l!!l: ~is_cu&
são adiada para a presente sessão. 
~Sobre a mesa requerimento que será lido 

pelo Sr. 1" Secretário. -

É lido o seguinte: 

. REQUERIMENÍOCN• 104, DE 1991 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da dis~ 
cussão do Projeto de Lei do Senado n~ 208, 
de 1989, a fim de ser feita na sessão de 18 
de abril corrente. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. -
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
--A discussão fica sobrestada, em virtude 
do adiamento da votação desse requerimen
to, de acordo com o art. 168 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n~ 102/91, lido no Expediente, pelo 
qual S. Ex~ o Senador Darcy Ribeiro solicita 
autorização da Casa para desempenhar mis
são no exterior. 

Concedo a palavra ao nobi-e Senador Jonas 
Pinheiro, para proferir parecer-- pela Comis· 
são de Relações Exteriores . 

-0 SR. JONAS PINHEffiO (PTB - AP. 
Para emitir parecer.)- Sr. _Presídente, Srs. 
Senado.res~ __ o üu_Stiado Senador Darcy Rib~i
ro recehe_u_COI)Vite do Centro d6 Estudos In
ternacionais da Universidade áe Barcelona, 
na ação conjU:fita corri a Seci'etaria d(E_sfado 
para a Cooperação Internacional, para parti
cipação no evento que ocorre~á em Barce
lona, no próximo-dfa 10 de abnl. 

O ev_ento será constituído por um seminá
rio, onde serão apresentados dois temas: 
"Aniérica Latina dos anos 90 ....:...._Um Novo 
Modelo de Crescimento" i e "América Lãtina 
dos anos 90 ·- Busca de NoVas Cen-as de 
1::denilfícãÇão", que tratará dos aspectos cul
~urais. 
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Em razão do convite recebido, o nosso ilus
tre par encaminhou requerimento nos seguin

·tes termos: 

Senhor Presidente: 
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter

mos do art. 40, § lo, alínea a, do Regi
mento Interno, a autorização do Senado 
Federal para desempenhar missão no ex
terior, no Encontro de Barcelona, a ser 
realizado em Sevilha, de 8 a 13 d~ abril, 
sob o patrocínio do Governo da Espa
nha. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1991. 
- Senador Darcy Ribeiro. 

Vale ressaltar, e destaco com ênfase, que o 
evento será custeado sob os auspícios do Go
verno da Espanha. 

Em razão disso e da importância do evento, 
Sr. Presidente, Srs._ Senadores, não vejo co
mo não opinar favoravelmente ao deferimen
to do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-A matériã está devidamente instruída, dei
xando, no entanto, de ser votada por falta 
de quorum. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia, vol
tamos à lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cíd 
Sabóia de Carvalho. (Pausa.) 

S. Ex· não está pre..c;ente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fla

viano Melo. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amír 

Lando. 

O SR. ALMIR LANDO (PMDB - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.- Presi
dente, Srs. Senadores, o Governo brasíleiro 
não pode servir a dois senhores ao mesmo 
tempo, vive em permanente distonia no que 
se refere à polftica ambientaL Se não, veja
mos: 

1) Enquanto o Presidente do Banco Cen
tral, Ibrahim Eris, ~ritica em- Biã.Sffia:-a: d-eci
são do Banco Interamericano de Desenvol
vimento, BID, de susperider os empréStimos 
concedid~..-.., ;;:.o Brasil até que o Governo brasi
leiro assine acordus com os bancos credores 
internacionais, e o Ministro Iri.terino das Re
lações Exteriores, Embaixador Marcos 
Azambuja, convoca os embaixadores de cin
co países -a saber, Estados UnidOs, Cana
dá, França, Inglaterra e Japão- para mani
festar a insatisfação do Governo brasileiro 
em relação às pressões exercidas por aqueles 
pafses sobre o BID, em Genebra,_ o que acon
tecia? 

2) O Ministro Francisco Rezek, segundO 
matéria publicada hoje no Correio Brazilien
se, pedia mais recursos financeiros e tecno
logias apropriadas para que os países do He
misfério Sul protejam a natureza. Segundo 
o jornal, "os países em desenvolvimento de
veria ter acesso, disse o Ministro, a tecno
logias ecológicas disponíveis nos países indus
trializados". E mais, sobre a Amazónia, "o 
Ministro Rezek declarou que o novo Gover· 
no brasileiro reduziu o ritmo de desmatamen-

to eliminando a tolerância passada para com 
os agricultores privados. "Preferíamos", dis
se· O Ministro, "ouvir menos poesia sobre 3s 
florestas tropicais por parte dos países indus
trialiZadOS,..~ Mas, eu pergunto: seria poesia 
o que diria, em seguida, no mesmo jornal, 
o Ministro Rezek? Ou seja: "Para ele, a flo
resta aniãZélnica transcende a soberania do 
Brasil pãra fazer parte do património comum 
da humanidade". 

3) A questão é exatamente esta soberania. 
Vemos um gesto de soberania do Ministro 
interino, em Brasflia, e o oposto do titular 
das Relações Exteriores, em Genebra. Onde 
está a verdadeira soberania? 

4)?p%dUm outro jornal, O Estado de S. 
Paulo, afirma, em sua edição de hoje, em 
despacho do correspondente William Waack, 
de Genebra: "O Brasil quer dinheiro em tro· 
ca de_ preservação das tlorestas tropicais e 
gostaria de ver em breve a formação de um 
fuildo internacional que destinaria recursos 
financeiros a projetas de conservação, even
tualmente negociados no contexto da dívida 
externa". Diz mais O Estadão: ''Rezek acha 
que os países industrializados estariam dis
postos a concordar com medidas como fundos 
subsidiados ou esquemas não ortodoxos de 
negociação da dívida externa em troca de pro
jetas de conservação ambiental''. 

5) O mais grave é, na notícia, um trecho 
em que William Waack comenta uma con
versa que escutou num jantar na residência 
do Embaixador brasileiro junto a organiza
ções mUltilaterais em Genebra, Rubem Ricú
pero: "Fica a Impressão", diz o jornatista, 
ude que Brasília está disposta a negociar 
questões altida há pouco tratadas, como a 
formação ae uma instituição internacional 
para lidar com problemas ecológicos ou a 
aceitação de regras internacionais de preser
vação de florestas, supervisionadas por ou· 
tros países". 

6) A dis_sonância entre o que se diz em 
Genebra -e no Brasil é alarmailte porque; no 
mesmo jornal, Jê-se que a Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso 
de Mel! o, recusou as propostas do Bank of 
América e do American Express Bank, ambos 
norte-americanos, de fazer a converSão de 
suas dívidas, num total de 11 milhões de dóla
res, para investir em proj_etos ecológicos na 
Amazónia. As propostas foram recusadas 
porque a Ministra só admite a conversão de 
parte da dívida externa brasileira. 

7) As preSsões externas são Claras, crista
linas, a ponto de a Sr!- Barbara Bamble, Díre
tora da maior entidade ecológica não-gover

. namental norte-americana, a National Wild· 
life Federation, apregoar que "o Brasil tem 
condições de converter até 300 milhões de 
sua dívida externa por pro jetos ecológicos 
nos próximos 5 anos''. E nós, brasileiros, nós 
da Amazónia, ~ que dissemos? 

-S) O pior de tudo isso é que o empréstimo 
negado pelo BID, de 350 milhões de dólares, 
seria aplicado em obras de saneamento básico 
e gerariam 45 mil empregos diretos e 15 mil 
indiretos, por 3 anos. 

O que importa, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, é deixar claro que uma questão de 
tanta magnitude como esta - a soberania 
nacional- não pode ser tratada com displis~ 
cência e irresponsabilidade. Ou o Brasil firma 
posição em defesa da soberania nacional, co
mo está fazendo em relação à negociação da 
dívida exte_rna, ou abre a porta para a interfe
rência alienígena, tal qual sugere o nosso 
Chanceler, segundo os despachos de Gene
bra, que nos chegam através dos jornais. É 
preciso, mais do que nunca, em nome- do 
povo de Rondônia, e, principalmente, da 
Amazônia, que se esclareça esta: questão. O 
Governo Federal não pode permitir dúvidas 
quanto ao singificado intrínseco da soberania 
nacional. E até que se esclareça isto, fica, 
aqui, o nosso protesto que postula esclare
cimentos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Már
cio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs._ Senadores, nossa -postura 
oposicionista é muito clara e por ela pagamos 
um preço alto. Aqui mesmo em nossa Casa 
não faltaram colegas ilustres que me conside
raram excessivamente radical para o exer
cício de certos cargos legislativos. 

No interioi do meu partido, no parlameiiÚ) 
e na vida, alinhei-me, sempre, às oposições 
mais progressistas, nacionalistas e socializan
tes, e não troco minha coerência por nada. 

Estou, portanto, muito à vontade, ainda 
que à base de uma primeira impressão, para 
analisar os últimos movimentos estratégicos 
do Governo Collor, especialmente aqueles 
que se expressaram no artigo "Opção demo
crática pelo desenvolvimento" e na anuncia
da disposição da Petrobrás para produzir um 
milhão de barris de petróleo até 1994, anteci
pando suas metas e se aproximando da auto
nomia no setor. 

Em primeiro lugar, espero, sinceramente, 
· Cj_ue o vínCJJ.lo entre esses dois fatores não 
sejam uma mera coincidência. 

Compreende-se que a ascenção dos Srs. 
Eduardo TeiXeira e Alfeu Valença, repe-cti
vamente, ao Ministério da lnfraKEstrutura e 
à Petróbrás, fortalecem a filosofia e a equipe 
da Ministra Zélia Cardoso de Mello. PodeKse 
concluir que o Projeto de- Reconstrução Na
ciona_l, síntese atualizada do discurso da mo
dernização abraçado pelo Presidente Fernan· 
do Collor, ganhou mais substância política. 

Essas operações de caráter quantitativo, 
no próprio terreiro gove-rnista, mudam de 
qualidae a partir da investida jornatístiál do 
Presidente. 

O Presidente, no seu artigo, apont.a proble
mas reais, como as necessidades de investi
mento para evitar um quadro de 20 milhões 
de desempregados na virada do século e inicia 
uma necessária autocrítica quando reconhece 
que a estabilização finallce"ira -e o combate 
à inflação são apenas pré-requisitos, insufi
cientes para· as transformações que o futuro 
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do Brasil reclama dos responsáveis pelo pre
sente. 

O Presidente não teve, ainda, coragem de 
reconhecer que essas medidas preliminares 
não obtiveram o sucesso anunciado. 

Contudo, o mais importante do artigo pre
sidencial é o seu conteúdo político: ao invés 
de "propor" com métodos iro positivos, o Pre
sidente apela para o diálogo com a sociedade. 
Ao invés do soco no ar, do punho no peito, 
do grito histérico, aos quais lamentavelmente 
voltou a recorrer para reagir a provocadores 
no Ceará, o Presidente Fernando Collor con
fessa que o Governo sozinho não realizará 
,as transformações necessárias. Nesses pontos 
o Presidente realiza uma inflexão no conteú
do do seu discurso. Quanto ao rhétodo, ao 
invés de se dirigir a multidões dos descami· 
sados em redes televisivas_, Fernando Collor 
opta pela mfdia impressa para convocar aso
ciedade. Entendemos isso como um combate 
às organizações da sociedade c seus legítimos 
representantes ao diálogo, especialmentt! o 
Congresso Nacional. 

Forma e conteúdo, discurso e método, se 
alteram no comportamento do Governo. 

Se essamqdança não foi acidental, e, prin· 
cipalmente se estiver efetivamentc associada 
ao fortalecimento da Petrobrás e de uma es
tratégia de autonomia nesse_.setor energético, 
pode-se cogitar de uma efetiva mudança de 
rumo. Na pior das hipóteses, abrem-se pro· 
fundas fissuras no discurso genérico da priva· 
tização e da desregrada internacionalização 
da economia. 

Uma revisão autocrítiC? forçada também 
pela constataç-do de que para se alcançar os 
benefícios do Primeiro Mundo, não bastam 
espalhafatosos anúncios de abertura total e 
desregrada da nossa economia aos íntegran· 
tes deste "mundo rico", mudo que possui 
regras próprias muito conhecidas por nações 
exploradas como a nossa, capaz de fechar 
todas as suas·"torneiras" financeiras para im· 
por tais condições, recorrendo até o orga· 
nismos que tradicionalmente nunca haviam 
feito isso, como o BID, que acaba de suspen· 
der financiamentos para o Brasil, até que suas 
regras para renegociação da dívida externa 
sejam aceitas. 

Quero entender o apelo ao diálogo e à par
ticipação da sociedade como um movimento 
vinculado â decisão de fortalecer.a Petrobrás 
e ambos como uma revisão autocrítica do Go· 
vemo Fernando Collor. 

E se o Presidente, eleito pelo voto popular, 
tem legitimidade para propor à oposição, e 
especialmente às forças de _esquerda que lide
raram o processo eleitoral de 1989, tem plena 
legitimidade para contra-propor. 

Não há porque procrastinar a discussão até 
porque temos pressa em coferir a sinceridade 
do Governo em sua disposiçáo ao diálogo 
e na retomada dos princípi'os da soberania 
nacionaL 

A socied_ade civil organizada, o Congresso 
Nacional e o G_o'\l'erno tém compromisso5 
com o futuro do BrasiL Agora é sentar à 
mesa, ou mesmo discutir em pé, mas discutir. 

-·,Discutir especialmente o que é a definição 

de um projeto nacional que não se limite ao 
atual Governo. 

Era o que tinha_ a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-'-Concedo a palavra ao nobre Senador AI· 
bano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, com muita alegria de
sejamos registrar desta tribuna a posse do 
engenheiro_Alfeu de Melo Valença no Cargo 
de Presidente da Petrobrás. 

Funcinário de carreira da empresa, onde 
ingressou em 1968 na região de produção do 
Nordeste em Sergipe, o novo presidente da 
Petrobrás reúne todas as condições necessá
ri_as para dirigir a maior companhia da Amé· 
rica Latina. 

Técnico com profundos conhecimentos na 
área de produção de petróleo, o Dr. Alfeu 
já exerceu importantes funções gerencíais, 
tendo sido superintendente de produção do 
Sudeste, em Macaé e superintendente-geral 
do departamentO de produção. Recentemen
te estava exercendo o cargo de diretor de 
prOdução. 

Com esta eXpressiva folha de serviços pres
tados àPetrobrás e ao Brasil, é de se esperar 
que a meta da auto-suficiência em petróleo, 
anunciada pelo novo Presidente da Petrobrás 
par-a 1998, seja efetivamente atingida. 

Hoje, o País produz 650 mil barris diários, 
de-vendo atingir a casa de 1 milhão de barrris 
em 1994. Para 1998, a meta prevista será de 
1 milhão e 500 mil barris por dia, quando 
a produção se igualará a demanda. 

Até 1994 serão investidos 12 milhões de 
dólares e,--sOID-eflte este ano, a estatal inves
tirá US$ 1,7 bilhões na produção. 

Estes dados são uma idéia do grande esfor
ço que deverá ser realizado para que o País 
dependa cada vez menos da oferta externa 
de petróleo. 

Pessoalmente sempre defendemos a auto· 
suficiência, sobretudo pelas ocasionais possi
bilidades de colapso no fornecimento externo 
em razão das querelas geopolíticas sempre 
presentes no Oriente Médio, ou pdos cho
ques_ de preços decretados pelo poderoso car
tel dos países produtores- a temida Opep, 

:É evidete que a auto~suficiência deve ser 
objetivad"ã SegUndO uma realística relação de 
preços.-Neste sentido, é necessãrio que a Pe~ 

- fiObráS busque permanentemente a redução 
dos seus custos operacionais a firil de melhor 
competir internacionalmente. 

Mas, Sr.Presidente e Srs. Senadores, a Pe
trobrás não é só petróleo e gás. :É também 
responsável, através da Petrofértíl, pelo gro
so da _produção brasileira de fertilizantes. 

ProdUz atualmente 97% de toda amónia 
amidra, 70% do ácido' fosfórico, 73% dos 
fertilizantes nitrogenados e 26% dos fertili
zantes fosfatados. Com 11 complexos indus
triais e 3 terminais marítimos, detém_ um pa~ 
trimônio líquido recentemente avaliado em 
quase 2 bilhões de dólares. 

Estas informaÇões nos mostram a grandio~ 
sidade do grupo petrofértil, cujas empresas 

possuem gestões administrativa e financeira 
integradas, da mesma forma que a produção, 
o transporte e a comercialização dos produtos 
também são realizados através de forte inter· 
ligação, tendo em vista efetiva redução dos 
cUSteis operacionais, procurando-se, dessa 
forma, tornar os preços de seus produtos 
compatíveis com as reais necessidades da 
agricultura brasileira. 
- - Essa atuaÇão integrada das empresas do 
grupo petrofértil, em que os interesses de 
algumas não sobrepõem os do conjunto, pro
porcionou a constituição de um núdeo em 
torno do qual se çrganizou o setor brasileiro 
de fertilizantt!s,-ga{ã:rltiildo técnica e econo
micamente o suprimento do mercado em con
dições vantajosas para a agricultura. 

Como sabemos, Sr. Presidente e Srs._Sena~ 
dores, este importante complexo encontra-se 
atualmente em fase de estudos visando a sua 
privatização. 

Enquanto defensores da livre iniciativa e 
da economia de_ mercado, temos o Governo 
do Presidente CoUor na sua firme decisão 
de desest<itízar e desregulamentar o sistema 
económico brasileiro, abrindo-o à competi
ção e aos investimentos privadõ-s, tão neces
sários à incorporaç::'lo do progresso técnico 
e à elevação dos níveis de produtividade. 

Enfretanto, entendemos que essa desesta
tização deva ser realizada de forma seletiva, 

'reguardando-se os interesses nacionais, pois 
numa economia em processo de formação co
mo a nossa a saída do estado de determinados 
setores ecortôn:_ticos, sem aprofundamento es~ 
tudos e rigorOso planejamento poderá acarr~· 
tar estrangulament@S e desintegração à ativí
dade produtiya, implicando problemas de 
abastecimento, elevação de custos e preços 
desinvestimentos, surgimento de carté1s etc. 

E a desestatização do setor fertHizantes, 
setor este que é de capital importância para 
o_ desenvç.lvirr:tento da agricultura, em razão 
do seu alto nível de integração,_ reduzida 

rentabilidade, baixa taxa de re~orno e neces· 
sidade de elevados investimentos requer cui
dados especialíssimos. 

Portanto, ao saudarmos o Dr. Alfeu de 
Melo Valença pela sua posse ná presidência 
da Petrobrás, sentimo-nos na obrigação de 
fazermos essas breves consider.açõe.s .s.obr~_a 
desestatização do setor de fertilizantes, 
acrescentando ainda que as mais importantes 
empresas mundiais produtoras de ferilizantes 
nitrogenados relacionadas pelo BNDES, 
72% são estatais. 

Enfim, conhecedor profundo da Petrobrás 
e do setor mineral brasileiro, o Dr. Alfeu, 
com a competência que sempre ó caracte
rizou, saberá exercer as suas funções sempre 
voltado para a defesa dos legítimos interesses 
nacionaís. 

Queremos, pof último parabenizar o Mi· 
nistro Eduardo Teixeira pela lúcida escolha 
do seu sucessorna Petrobrás, desejando ao 
Dr. Alfeu de Melo Valença muito êxito na 
sua nova e importante missão pública. 

Muito obrigado 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Multo bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

OSR. MARCO MAClEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, permita-me falar de ameM 
nidades nestes tempos difíceis. Temos nossos 
momentos de alegrias e vitórias. É para cefe
brar uma vitória do povo pernambucano que 
assomo a esta tribuna. 

Quero registrar nos Anais desta Cãsa um 
evento que enobrece o povo pernambucano: 
os cinqüenta anos de criação do Teatro de 
Amadores de Pernambuco- TAP que trans
corre hoje, quatro de abril. 

São 50 anos de vida profícua e ninterrupta, 
o que por si só já seria um fato pouco comum 
no Brasil, em se tratando de uma entidade 
cultural. Mais ainda, sendo uma entidade 
atuando exclusivamente na área do teatro, 
arrosta dificuldades imensas das quais não 
escapam nem mesmo o-s que fazem teatro 
em centros maiores, como as cidades do Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

Quando se sabe que se trata de um grupo 
de teatro de amadores que tem sua origem 
e sede na cidade do Recife, no sofrido Nor
deste brasileiro, esses cinqUerita anos de vitó
rias adquirem quase a conotação de milagre 
-só explicável e alcançável, como todos os 
milagres, por um ato de fé. No caso uma 
grande fé na arte do teatro e uma conse
qüente tenacidade do trabalho de todo_s aque
les que, nesses longos anos, vêm liderando 
ou simplesmente participando das atividades 
do Teatro de Amadores de Pernambuco. 

Um dos mais notáveis homens de teatro 
no Brasil, o saudoso Pas-choal Carlos Magno, 
avalizou em poucas palavras o trabalho do 
Teatro de Amadores de Pernambuco. "Hon
ra Pernambuco, honra o Brasil" disse ele, 
juntando sua voz abalizada à de tantos ou
tros, nos meios intele_ctuais e artísticos, do 
Amazonas ao Rio Grande do Sul, que vêm 
reiteradamente reverenciando o grupo tea· 
trai pernambucano. 

Vozes como a de Oswald de Andrade, que 
dizia: "Os rapazes e as maçãS do Recife estão 
habilitados a dar lições de teatro ao Brasil", 
como a de José Condé, que enaltecia "O me
lhor grupo de amadores até hoje formado 
no país", como a de Osório Borba, que e~a~
tava a "Vitória magnífica do teatro brasllei· 
ro," como a de José Paulo Moreira de Fonse· 
ca, que reconhecia "em dos melhores conjun
tos dramáticos do Brasil". Esses depoimentos 
vêm se juntar aos de Austregésilo de Atayd~, 
Hermilo Borba Filho, Moysés Vilinho, Mana 
Della Costa, Fernanda Montenegro, Sérgio 
Cardoso, Graça Melo, Fernando Torres, 
Mauro Mota e Barbosa Lima Sobrinho. 

O TAP foi fundado em 4 de abril de 1941. 
Naquela data outra entidade memorável, a 
Sociedade de Medicina de Pernambuco, com
pletava esplendidamente o seu centenário. 
Seu diretor, Octávio de Freitas, pediu ao pro·· 
fessor Valdemar de Oliveira, homem de sete 
instrumentos, que organizasSe uffi festa artís
tica para as comemoraç6'es. 

Valdemar de Oliveira, vencendo os pre
conceitos da época, optou por um espetáculo 
teatral, encenado por médicos e senhoras de 
médicos. A peça escolhida foi "Knock ou 
Triunfo da Medicina" de Jules Romains. E 
os seus integrantes foram os fundadores do 
TAP: o próprio Valdemar e Diná Oliveira, 
Cavalcanti Walter e Ladyclaire Oliveira, José 
Carlos e Ivone Borges, Agenor e Jacy Bon
fim, Cremilda Pandolfi, Leduar de Assis Ro
cha, Coelho de Almeida e Figu_eira Filho. 

Logo, Geninha Rosa Borges e Alderico 
Costa se incorporam ao elenco e, naquele 
mesmo ano, três novas peças são apresen
tadas: "Primerose", de Roberts Flers; "Uma 
Mulher sem Importância", de Oscar Wilde; 
e "O Processo de_ Mary Dugan", de Bayard 
Welles. 

E foi uma seqüência de sucessos nesses 50 
ano.s, a montagem de mais de cem peças, 
sejam de Garcia Lorca ou Luiz Marinho, Nel· 
son Rodrigues ou Artur Azevedo, Shakes~ 
peare ou Pirandetlo Priestley ou Torton Wil
de, Dias Gomes, Feydeau, Júlio Dantas, Mo
liére, Bernard Shaw, Graham Greene, Te
nesse Williams, Eugene O 'Neil, Arthur Mi· 
Uer, Marcel Pagnol e Aria!lÇJ_Sll_as~una. 

Que outro grupo congénere, no Brasil, po
de se dar ao luxo de ostentar, em seu currí
culo, uma nominata igualmente rica e variada 
de autores e apresentações? Atesto, de qual
quer forma, se tratar de um elenco aberto, 
quase diria liberal, sensível s_empre aos mais 
diversos tipos de peças, dramas e comédias, 
de autores das várias nacionalidades e ten
dências, somente atento, sem quaisquer ou
tras idiossincrasias à qualidade do texto e ao 
gosto soberano do público. 

Juntando economias, póde o TAP cons· 
truir sua própria casa de espetáculos - o 
''Nosso Teatro", inaugurado em 1971 - e 
que posteriormente, com a morte do seu fun· 
dador, passou a se chamar "Teatro Valdemar 
de_ Oliveira". 

Em, 1980, a tragédia de um incêndio des· 
truiu, impiedosamente, todo o seu palco e 
a sua platéia. Era um sonho de muitos anos 
transformado em cinzas. Eu era, então, Go
vernador de Pernambuco e pude felizmente, 
ajudar naqui_io que foi chamado "o maior 
espetáculo do TAP" - ou seja, a ressur· 
reição das cinzas, a reconstrução do "Valde
mar de Oliveira", num grande movimento 
participativo. O teatro foi reaberto em 1982, 
restaurado e ampliado, com a construção, no 
29 ail:dar do auditório "Alfredo de Oliveira". 
Era mais uridato de fé que ali se realizava. 

Quero também esclarecer que o TAP, além 
de suas proeminentes realizações teatrais, 
tem ainda, e a isso o obriga os seus próprios 
estatutos, uma larga folha de serviços filan· 
trópiCOS: pela revefsão de parte da renda dos 
seus espetáculos, e náo apenas no Recife ou 
em Pernambuco, mas em todas as regiões 
brasileiras, como resultado das suas mais de 
50 excursões por quase todas as capitais e 
o interior do País. 

Por tudo isso, não poderia deixar de fazer · 
este registro de congratulações com o Teatro 
de Amadores de Pernambuco, nos seus 50 

anos, fruto de uma idéia-força e de um traba
lho pertinaz, liderado por Valdemar de -Oli
veira, médico, professor, jornalista, rnusicis
ta, teatrólogo. O trabalho foi continuado 
quase religiosamente, pelo idealismo de al
guns outros, à frente Diná e Reinaldo Olivei
ra, a que todos rendemos homenagens numa 
data como esta que honra e gratifica não ape~ 
nas o teatro mas a cultura brasileira como 
um todo. 

Nestes tempos de dispersão e crise de valo
re_s: o TAP é um exemplo muito positivo do 
que se pode realizar quando se tem amor 
a uma causa justa. 

Senhor Presidente, Srs. Senadores, fique 
assim, nos registras desta Casa o exemplo 
que nos vem de Pernambuco, exemplo de 
tenacidade e de amor à beleza e â arte; exem
plo de fé que remove montanhas de dificül
dades e cria, no sofrido Nordeste brasileiro, 
momentos de elevação da mente e do espí· 
rito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
e muito obrigado pela atenção. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Teo
tónio Vilela Filho. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO 
(PSDB- AL. Pronuncia o_seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, reco
meçaram as aulas, mas não ressurgi-ram as 
esperanças para milhares de alunos de segun
do grau da cidade de Palmeira dos Índios, 
no agreste de alagoas. Há muito ali se cons
trói uma escola técnica federal, reivindicação 
antiga dos alagoanos_ do agreste_, mas sobre-_ 
tudo única chance à vista de profissionali
zação para largos setores da populção de Pal
meira dos fndios. Há mais de seis meses para
ram as obras por falta de verbas, que estavam 
previstas no orçamento, não foram liberadas. 
Outro ano se passou, sobreveio novo orça
mento, mas as obras continuam como antes 
quase suge:rindo o descanso, mais que a falta 
de verbas: quase exibindo a indiferença, mais 
que obras chegram a um estágio tal que fica 
mais barato concluí-las que conservá-las pa
ralisadas. 

A escola técnica de Palmeira é mais, muito 
m~is que um estabelecimento de ensino se
cundário. É a única chance de profissiona
lização para uma-juventude de outra forma 
condenada a migrar para Maceió, ~em qual
quer qualificação profissional, em busca de 
um emprego ainda mais incerto e raro para 
quem não tem formação profiSsional espec(
fica. A escola técnica -de Palmeira é mais, 
muíto maiS êj:ue u·ma sonhada e repetida re"i
vindic.ação dos palmeirenses. :É a chance úni
ca de apoiar o desenvolvimento agro-indus
trial da região, de outra forma condenada, 
por falta de mão-de-obra qualificada, à invia
bilidade de seu próprio crescimento. 

Apelo, por isso, ao Ministrá da EducaÇão, 
engrOssamdo daqui o coro de reivindicações 
que mais parecem súplicas fornecendo as Sú
plicas que mais parecem preces. Dirijb-rne 
ao Ministro da Educação de um Governo que 
fez da modernidade programa e bandeira ad-
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ministrativa. Não há caminho algum que leve 
à modernidade sem o investimento maciço 
em educação, ainda, sem a persistência q,b
sessiva com a profissionalização. Para os pal
meirenses, a escola técnica pode não ser a 
modernidade pretendida, mas com certeza 
sem ela não haverá modernidade ou contem
poraneidade. Não haverá sequer desenvol
vimento. 

Muito obrigado. (Muito b-em!) 
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Al
fredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS ( MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o nível de calamidades 
por que passa Minas Gerais. por força da 
liquidação extrajUdicial da Minas Caixa, está 
requerendo uma pronta ação do Governo 
destinada _a sanear, de uma vez por todas, 
as finanças e a organização das instituições 
financeiras do meu estado. 

Trata-se_de dez mil funcionários impedidos 
de trabalhar, de centenas de milhares_ de con
tas-correntes, de cadernetas de poupança e 
de salários do funcionalismo imobilizados, 
além da inseguraça da opnião pública quanto 
à confiabilidade dos banco_s oficiais de um 
estado tradicionalmente identificado com a 
solidez de _suas empresas financeiras. 

Minas foi pisoteada pelo Governo Federal 
com o ato de liquidação expedido na calada 
da noite, sem se dar oportunidade de se fazer 
valer o entendimento da inconsistência jurí
dica daquele destempero das autoridades da 
área económica cometido contra uma autar
quia, somente passível de extinção mediante 
deliberação do Poder Legislativo. 

Agora, uma dentre as mais importantes 
Unidades da F~deração se vé_ novamente es
pezinhadas pela autoridade_responsável pelos 
destinos da economia nacional, ao lhe ser 
negada, após acerto prévio, uma forma de 
reequilibrar as finanças de sua Caixa Econó
mica e, assim suspender a liquidação, devol
vendo ao estado sua centenári~ instituiÇ8.o. 

O que se vé boje são os atordoados funcio
nários impondo a resistência do brio mineiro 
contra o despropósito da deçretação de falên
cia. São eles que, por intransigência pacífica, 
estão impedindo, com o recurso de sua sim
ples presença, a ocupação da sede da institui
ção por forças federais dispostas a liquidar, 
com golpe certeiro, uma empresa de funda
mental relevo para o comércio, para a agricul
tura e para as prefeituras do interior, em loca· 
!idades intocadas pelos bancos particulares 
ou da União. 

Quanto a esses funcionários, estou certo 
de que, de conformidade com suas reivindi
cações e de acordo com as intenções do Se
nhor Governador do Estado- caso se cpnfir· 
me a liquidação - todos eles serão_ reapro
veitados em órgãos públicos localizados onde 
hoje se encontram, prioritariamente em insti
tuições financeiras, sem que haja prejuízo 
pessoal, familiar ou profissional. 

As próprias prefeituras estão interessadas 
no concurso desses servidores exemplares e, 
o que é mais relevante, sem ónus para seus 

cofres, pois o próprio Estado estaria assu
mindo os compromissos finanCeiros de cor
rentes dessa sessão. 

Não é, possível, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, continuar administrando a crise ape
nas com a emotividade -característica indis
sociável do povo mineiro, mas que, nem por 
isso, pode constituir-se em disposição precí
pua de seus governantes. A situação requer 
um enfrentamento objetivo, em que prepon
derem a vontade política e a agilidade geren
cial. 

Não é_ mais possível curvar-se diante de 
uma realidade imposta e aCatar passivamente 
determinações ínjurídicas e contrárias ao in
teresse público. 

O que o Banco Central fez, sob pelo menos 
um aspecto. é irreversível: conseguiu desa
creditar a Minas Caixa perante a sociedade! 

Nesse aspecto, aliás, o Governo Federal 
sabe agir COm maestria inigualável, parecen
do ser determinação de sua política o descré
dito da administração pública. 
-- Minha concepção económica, todos sa
bem, nunca foi estatizante. Muito pelo con
trário, assumo que o Estado deva se afastar 
o quanto antes e da forma mais_ transparente 
possível de atividades que dizem respeito, em 

_essência, ã iniciativa privada. 

Mas fazer disso uma bandeira atabalhoada, 
inconseqUente e desprovida de senso prático 
é furtar-se à obrigação precípua de adminis
trar a coisa pública com zelo e responsabi
lidade. 

Estamos sabendo de injeções financeiras 
superiores a 200 bilhões de cruzeiros des~ina
dos a tirar da insolvência a Caixa Económica 
Federal, tão ou mais falida quanto a Minas
Caixa, se se pode chamar de falência ou a 
iliquidez de um sistema destinado a cumprir 
compromissos de natureza Sobretudo social. 

Os 12 bilhõ_es requeiídos para o saneainen
to da Minas Caixa se reduzem a 6 bilhões, 
tendo -em viSta a exístência de créditos seus 
juntos ao Banco Central do Brasil proven{en
tes da Eund_g_(k_ÇompensaçâO de Variações 
Salariaís. E isso é escamoteado da opinião 
pública, a fim de_ se gerar consistência ã in
tempestiVidãâe da atitude governamental. 

De modo que, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, minha vinda hoje a esta tribuna reflete 
muito mais Uma preocupação acerca do que 
está por vir. O fato consumado é, por essên
cia, irrecorrível: o Governo Federal, por de
cisão atentatória ao mais elementar preceito 
jurídico, liquidou __ de vez a Minas Cãixa, mes
mo que·,- a qualquer tempo, reconsidere o ilí
cito. 

Liquidou-a extrajudicfalmente por ato 
formal, liquidou-a financeiramente por invia
bilizar a destinação de recursos públicos a 
sua recuperação, e liquidou-a, por fim, pe
rante os milhares.de desvalidos depositantes, 
agora inseguros quanto a futuras decisõ_es de 
confiar- à güãrda da administração pública 
suas reservas económicas. · 

Ess_e desçrédilo, em que pese toda a von
tade e toda a potência de um estado como 
o meu, é, por natureza, irrecuperável. 

Cabe, então, como recurso derradeiro, 
agora pela salvação da credibilidade de Minas 
Geraís comei um todo econômico, que se to
mem, a nível de governo estadual, todas as 
providências possíveis e imagináveis, a fim 
de se solucio_o_ar:a questão crucial da solidez 
de suas_ instíttiições financeiras. -

~ão cabem mais inércia ou postergações. 
E o que a economia mineira requer. é isso 

o que o povo mineiro exige. (Muito bem!.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
sori-Wede"kiri.-

O SR. NELSON WEDEKJN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores é cada vez maior a im
portância do comércio internacional, nos nos
sos dias: ele cresce em ritmo superior-ãõ do 
crescimento da economia mundial. Basta 
anotar que em 1950 o valor do comércio inter
nacional era de 60.7 bilhões de dólares, e 
em 1988 alcançava a impressionante cifra- de 
2.838,9 bilhões. 

Quanto mais desenvolvido é um país, 
maior a sua participação no bolo do comércio 
internacional. Os termos de troca são cada 
vez mais favoráveis aos países desenvolvidos, 
em detrimento de pafses em desenvolvimento 
como o nosso. 

Ou seja, as relações de troca no comércio 
externo determinam a condição e o estágio 
de prosperidade e de bem-estar dos povos, 
nas nações nele envolvidas. __ _ 

Sabe-se mais que a produção de manufa
turados para a exportação têm um valor 
maior no mercado internacional do que pro
dutos básicos c_omo_café, _açúcar, algodão, mi
nérios. 

Ninguém desconhece, enfim, da importân~ 
cia do comércio exterior, das relações de tro
ca no mercado internacional. Mas não é bem 
sobre isso que desejo falar, mas sobre o papel 
do Congresso Nacional, em relação ao co
mércio exterior. 

Desejo suscij:ar -uma questão que me pare
ce de grande relevância, no que se refere 
ao comércio exterior, e ao papel e atribuições 
do Congresso Nacional e do Executivo para 
deliberar e fixar normas na matéria. 

A Constituição brasileira atribui ao Con
gresso Nacional a competência para discipli
nar o sistema tributário, a arrecadação e dis
tribuição de rendas (art. 48,Inciso I). É ainda 
da competência exclusiva do Congresso (art. 
49, I) resolver definitivamente sobre trata
dos, acordos ou atas internacionais que acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional, sendo de se_ notar o art. 
219 da Constituição Federal define que o 
mercado interno integra o património nacio
nal. 

E finalmente, art. 22, inciso VII, prevê en
fie as competênCias privativas da União, le
gislar sobre o comércio exterior e interes
tadual. 

No meu entendimento, pois, o Congresso 
Nacional tem atribuições preponderantes, 
fundamentais e inarredáveis em relação às 
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normas, regras e disposições que afetam o 
comércio exterior. - - - - -

E aí está o eixo de minha abordagem. O 
Congresso Nacional não tem exercido em na
da, nem timidamente, as suas atribuições e 
prerrogativas no que diz respeito -ao comércio 
exterior. 

No meu entendimento, portanto, o Con
gresso tem o direito, tem a prerrogativa de 
debater, de examinar, de propor sobre o mer
cado exterior, mas não o faz, se demite de 
uma das questões que, t;m muitos pafses, 
EUA inclusive, o Con:gresso Nacional exerce 
papel de grailde relevância. 

Eu irer mais lOnge, para afirmar -que eSta 
prerrogativa do Congresso foi usurpada, a 
meu juízo ilegalmente, pelo Executivo. O Le
~slativo delegou ao Executivo, através da 
Lei n~" 5.025, de 10 de junhO de 1966, poderes 
para atuar na área de Comércio Exterior, 
quando criou o· Conselho Nacional do Coa 
mércio Exterior-Concex, com a atribuição de 
fcrmular a política naCíCirial do setor, bem 
ccmo determinar, orientar e coordenar as 
medidas necessárias à expansão do comércio 
internacional. 

O Concex era iritegrado por ministros de 
Estado presidentes do Banco Central e do 
Banco do Brasil, e de representantes do setor 
privado. 

Fçi, portanto, uma clara delegação de po_
deres feita em plena vigéncia do regime mili
tar, quando o executivo concentrou poderes 
de forma quase ilimitada, e quando o Con
gresso estava enfraquecido nas suas funções 
e pre:rl-ogativas. 

De qualquer modo, a tarefa de regular o 
comércio exterior foi delegada a um coletivo, 
a um conselho, a um colegiado, que tinha 
assegurada a presença de entidades empre
sariais. 

O atual Governo, através de um Decreto, 
o de n9 99.244, de 10 de maio de 1990, ao 
reorganizar a estrutura administrativa do Po
der Executivo, e ao fundir os antigos minis
térios da Fazenda, Planejamento e Indústria 
e Comércio, criou a Secretaria Nacional de 
Economia, subordinada à nova pasta da Eco
nomia. 

À Secretarià Nacional de EC:onomiã-se vin-
cuJa um departamento, o_de Comércio Exte
rior. No artigo 165 do Decreto n~ 99.244, 
são atribuídas ao Departamento de Comércio 
Exterior atribuições idênticas às do Concex. 

Ou seja, se jâ não era correto o CongresSo 
Nacional delegar ilimitadamente, irrestrita
mente a prerrogativa de regular o comércio 
exterior, delegação esta feita ao Concex, nos 
parece ainda muito mais grave que essa fun
ção, constitucionalmente do Congresso, seja 
exercida por um mero departamento, de se
gundo ou terceiro escalão. 

Desse modo, alguns burocratas tOI}lam as 
decisões, formulam as politicas, regulam o 
mercado eXterno. O fazem em nome da Na
ção, se atribuindo uma função da qual, ao 
meu ver, nós do Congresso Nacional, não 
podemos nos demitir. 

A mesma coisa aconteceu com a politica 
aduaneira. A Lei n~ 3.244, de 14 de agosto 

de 1957, criou o Conselho de Põlítica Adua
neira, também -Coffi representação do setor 
privado. 

O mesmo Decreto nl'99.244, de lO de maio 
de 1990, cria uma Coordenação Técnica, su· 
bordlnada ao Departamento de Comércio 
Exterior, que vem se encarregá:ndo das tare
fas atnõuídas (por lei hierarquicamente supe
rior) ao Conselho de Política Aduaneira. 

Portanto, praticamente tudo de importante 
que envolve as questões de comércio exterior 
são pensadas, decididas e reguladas pelo De~ 
cex, que assim se atribui um poder que deve 
ser deste Congresso Nacional, que deve ser 
nosso, dos congressistas. 

Os intereSses, as políticas, as grandes linhas 
de decisão sobre o comércio exterior são de 
prerrogativa do Parlamento, e não podemos 
abrir mão delas. 

Faço este prüneiro pronunciamento de 
alerta ao Congresso, dados os notórios desdo
bramentos das afirmações que aqui fiz_. 

Pretendo aprofundar mais o tema, e desde 
logo, cT"eio que devemos usar os ínstrumentos 
de que dispomos para esclarecer melhor, e 
no limite_, mudar as atuais disposições, que 
a nosso juíz-o, produzem indesejável defor
mação porque subvertem o processo de deci· 
são_ e criação legislativa, porque ferem a dis
posição constitucionaL 

Chamo a atenção dos meus pares sobre 
o assunto, ao qual certamente retornarei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria da próxima segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno iínlco, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 335, de 1989, de autoria 
dO S€riidor Márcio Lacerda, que regulamen
ta o art. 227, § 69, da ConstituiÇão Fed~ra!, 
dando nova redação ao item 19 do art. 52 
e 79 do art. 54 da Lei n~ 6.015, de 31 de 
dezembro de 19731 tendo 

c ---- - • 

c PARECER, sob n' 360, de 1990, da Co· 
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável, com emenda de o~ 1-CCJ, com voto 
vencido, em separado, do Senad_or Ney Ma
ranhão, e voto vencido do Senador João Me
nezes. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimen
·to n~ 91, de 1991, de autoria do Senador Af
fonso Camargo, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Resolução ri~ 14, de 1991, de sua 
autoria, que dá nova redação ao art. 65 do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

~ 3 

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (oferecida pela Comissão Diretói<i em 
seu Parecer n9 27, de 1991), das emendas 
apresentadas em Plenário à Redação Final 
do Projeto de Lei do_ Senado n~ 164, de 1989 
(Complementar), de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que regula a com
petência para instituição do Imposto sobre 
Transmissão causa mortis e doação de quais
quer bens ou direitos nas condições previstas 
no inciso III do § lu do art. 155 da Consti
tuição. 

4 

PROJETO DE LEI DO~ SENADO N• 94 
DE 1988-COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o 
ProjetQ de Lei do Senado n9 214 

de 198~-Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto" de 
Lei do Senado n9 94, de 1988-Complementar, 
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carva
lho, que dispõe sobre_ a relação de emprego 
protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 398, de 1990, da Co· 
missão 

- de Assuntos Sociais, favOrável ao proje
to nos termos de substitutivo que oferece. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n9 103, de 1991, de adiamento da discus
são). 

5 

PROJETO DE-LEfDO SENADO N• 214 
DE 1!T89-COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjUnto com o 
Projeto de Lei do Senado n~ 94 

de 1988-Complementar) 

Discussão, em tú.i-no tínicO, do Projeto de 
Lei do Senado no 214, de 1989-Complemen
tar, de iniciativa da ComisSão DiretOra, que 
dispõe sobre a proteção da relação de empre
go contra a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa e dá outras providências; tendo 

PARECER, sob n~ 398, de 1990, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao proje
to nos termos de substitutivo que oferece. 

6 

-uiscussão~--em turno único, do -Piõjeto de 
Lei do Senado n9 208, de 1989, de autoria 
do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe 
sobre os objetivos da educação superior, esta
belece critérios para a organização e funcio
namento das univerSidades brasileiras e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•'162 e 471, de 1990, 
da Comissão 

-de Educação, 1~ prOnunciamento: favo
rável ao projeto com voto vencido, em sepa
rado, do Senador Wilson Martins; 2' pronun
ciamento: _fa_vorável_ ~o projeto e contrário 
às emendas oferecidas nos termos do art. 235, 
II, c, do Regimento Interno, com voto venci
do do Senador Hug~ Napoleão. 
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(Dependendo da votação do Requerimen
to 0° 104, de 1991, de adiamento da discus
são). 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy ,Magalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Le~·anta-se a sessão às 11 horas e 15 
minutos.) -

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 378, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformídade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão_D_iretora n9 2, de 4 de _abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 02.270/91-9, resolve aposentar, vo
luntariamente, ARNALDO ENtAS 
SGRECCIA FERRAZ, Analista Legislati
vo, da Área Médico-Odontológica, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos d_o arti
go 40, inciso III, alínea c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 490, 492, 590 e 488, § 
49, do Regulamento Administrativo dó Sena
do Federal, bem assim com o artigo 11 da 
Resolução SF no 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, corres
pondentes à razão de 34/35 (trinta e quatro 
trinta e cinco avos) do seu vencim~nto, oQ~er· 
v ado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991. -Se· 
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt 379, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComisSão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ Oo2.658/91-7, resolve aposentar, vo
luntariamente, WANDA SUAIDEN, Ana
lista Legislativo, da Área de Processo Legis
lativo, Classe "Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alíriea c,_ da 
Constituição da República Fe_der~tiva do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso 
III, alínea c, e 67, da Lei no 8.112, de 1990, 
bem como os artigos 490 e 492,_ do R~gula
mento Administrativo do Senado Fedeát.l, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF 
fl0 87, de 1989, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, corresponden~es à razão 
de 26130 {vinte e seis e friliía avoS) do seU 
vencimento, observado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 380, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen· 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência C}ue lhe foi olitorgãda pelo Ato 
da Comissão Diretora no .2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei no 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Di-{etora n? 1, de 1991. resolve nomearLUIZ 
RICARDO SANCHES para exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com locação e exercício 
no gabinete do Senador Magno Bacelar, a 
partir de 18 de março de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 381, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competêncía regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComiSsão Diretora n? 2, de 1973, resolve. 
nomear RAIMUNDO CARREIRO SILVA, 
Analista Legislativo, Área de Orçamento Pú
blico, Clas-se "Especial", Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, para 
exercer o cargo;- em Comissão, de Assessor 
da Secretaria-Geral da Mesa, Código SF· 
DAS-102.3, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, no período de 7 a_ 30 de abril 
de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nãdor Mauro Benevides, Presidente. 

AT~~~i;~~~~:rTE 
O Pre$idente do Senado Federal, no uso 

de suas_ atribuições regimentais e regulamen
tares, de con_formidade corp_ a de!eg~ão de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2?, da 
Lei no 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Dir6i0fa n9 1~- de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo no_ Q6.073/91-3, resol
ve nomear GLEY KARL YS LOPES DE 
OJ,.IVEIRA, para exercér õ cargo, em Co
missão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, com lotação e exercício _no 
Gabinete do Senador Dario Pereira, a partir 
de 27 de março de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presi.dente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 383, DE 1991 

O Presid~nte do Senado_Federal, no usei 
de suas atribuições regímentais e regulamen
tares, de ~nformidade com a delegação de 
competência qUe~Ihe foi outorgada pelo Ato 
da_ComiSsão Diretora n9 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~; da -
Lei no 8.112~ de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de i991, e tendo em vista o 

que consta do Processo n~ 06.099/91-2, resol
ve nomear SÉRGIO AUGUSTO-CORRÊA 
DE FARIA, para exercer o cargo, em Comis
são. de Secretário Parlamentar, Código SF~ 
DAS· 102.1. do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
àa Senadora Marluce Pinto, a partir de 2 de 
fevereiro de 1991. . _ 

Senado_Eederal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 384, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformi4ade_ com a defegaçáo de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n-9- 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei n9 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n? 1, de 1991, e tendo em vista o 
que _consta do Processo n~ 002:767/91-0, reso
volve nomear CIRCE DE OLIVElRA !TA· 
PARY PINHEIRO, para exercer o cargo, 
em comissão, de Assessor Técnico, Código 
SF-DAS-102 do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal, com lotação e exercício no Gabi
nete do Senador EpírãCiO Cãfetcâra, a partir
de 21 de março de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 385, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e reg'!J-lamen
tares e de conformidade com a delegação de 
cOmpetência que lhe fOi autorg"ãâà pelo Ato 
da Coroissão_Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2°, da 
Lei n? 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, e- tendo" ·em vista o 
q-Ue consta do Processo no 003.812191-0, resol
ve nomear ANGÉLICA MARIA ELLERY 
LUSTOSA DA COSTA, para exercer o car
go, em comissão, de AsseSsor Técnico, Códi
go SF-DAS-10.23, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete da Senadora Marluce Pinto, a partir 
de 2 de fevere.iró de 1991 

Senado Federal, 4 ·de abril dê 1991.- Se
nador Mauro Beneyfdes, Presidente. 

ATO DO PRESIDÉNTE 
N• 386, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegjção de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~, da 
Lei n9 8.112, de !990, no Ato da Comissão 
Díretora o?, 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n9 001.900!91-9, 
resolve nomear JOSÉ ARISTIDES DE MO· 
R,A.ES FILHO, p~ra exercer_o_cargo, em co
missão, de Assessor Técnico, Código SF
DAS 102.3, do Quadro de Pessoal do Senad0 
Fed~ral, cOrri lotaç-ão e exercício no Gabin~te 
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do Senador Henrique Almeida, a partir de 
4 de fevereiro_de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Bene1-•ides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 387, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de_ 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § z~, da 
Lei no 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora no 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo no 003.222/91-8, resol
ve nomear GIRLENE l'INHEIRO MAIA, 
para exercer o cargo, em comissão, de Asses
sor Técnico, C6digo SF-DAS 102.3, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercfcio no Gabinete do Senador Val
mir Campelo, a partir de 15 de fevereiro de 
1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 388, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2" da 
Lei n9 8.112, de 1990, no Ato da Comi~são 
Diretora nP 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processon~' 002.780/91-7, resol
ve nomear KÁ TIA NOGUEIRA PORTE
LLA NUNES, para exercer o cargo, em co
missão, de Assessor Técnico, Código SF
DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Lucfdio Portella, a partir de 1? 
de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991. -Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

PORTARIA DO 
DffiETOR-GERAL 

PORTARIA N• 006, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 
283 do Regulamento Adminístratívo do Se
nado Federal, e tendo em vista o que consta 
do Processo n" 004979/91-5, resolve: revogar 
a Portaria n93, de 1991, que designou Comis
são de Sindicância incumbida de apurar os 
fatos constantes do Ofício n" 073/91-PR
SECR. 

Senado Federal, 4 de abril de 1991. -José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

25~ Reunião Ordinária, 
realizada em 21 de março de 1991 

Aos vinte e hum dias do mês de março 
do ano de hum mil novecentos e noventa 
e hum, às dez horas e trinta minutos, reu~ 
niu-se ordinariamente o Conselho Delibera
tivo do Instituto de Previdência dOs Congres
sistas- IPC, em sua sede, situada no anexo 
I da Câmara dos Deputados, 25°- andar, sob 
a presidência do Seriado r Chagas Rodrígues, 
com a presença dos Senhores Conselheiro!> 
J:?eputados Jamil Haddad, Amaury Müller, 
Alvaro Valle, Carlos Benevides, Senador Af
fonso Camargo e o Doutor Henrique Lima 
Santos. Havendo número regimental, o Pre
sidente iniciou os tfabalhos, determinando 
ao secretário a leitura da Ata da reunião ante
rior, realizada no dia treze de março último. 
Após a leitura, a Ata foi discutida e votada, 
tendo sido aprovada senl restriç6es. Em se
guida, foram examinados e aprovados os se
guintes processos: 1 - de concessão de pen
sã_o- relatados, pelo deferimento, pelo Con
selheiro Deputado Álvaro V alie, os proces
sos dos ex:-funcionários Vera Regina Ferreira 
(401191), Daniel Machado da Costa e Silva 
(404/91), Vando Nazário de Oliveira 
(411/91), Renault Mattos Ribeiro (292191), 
Sebastião Mattos La viola (235/91), Luiz Vas
concelos {359/91), João da Silva N(;:to 
{391191}, Arnaldo Ferreira de Minezes 
(392/91) e Antoni.etta Pinto de Barros 
(400/91); b) relatados, pelo deferimento, pelo 
Conselheíro Deputado Carlos Benevides, os 
processos tle Ruth Hooper Silva (393/91), 
Stetla Prata da Silva Lopes (397/91, Léa Fon
seca Silva (398/91), Antonio Neuber Ribas 
(399/91), Paulo Volnei Bemardi Xavier 
(402/91), Osvaldo Evange!ista de Macedo 
(112191), Ralph Biasi (432191, Pedro Ceolin 
Sobrinho (424/91) e Nelson Alves de Aguiar 
(268191); c) relatados, pelo deferimento pelo 
Conselheiro Depu ado Amaury Müller, os 
processos de Nelson do Carmo (237/91), Se
vero Fagundes GomeS (389/91), Carros Al
berto de Sousa (172/91) e Álvara Antonio 
Teixeira Dias (410/91); d) relatados pelo 
Conselheiro Deputado Amaury Müller, pelo 
indeferimento, os processos. dos ex-parla
mentares Francisco de Sales Duarte Azevedo 
(380/91), José Tavares de Moura Neto 
(218/91), Hermes Zaneti (174/91), Ademir 
de (170/91), Domingos Leonelli Netto 
(116/91) e Francisco Assis Küster (09219!); 
e) relatados pelo Conselheiro Deputado Car
los Benevides, pelo indeferimento, os proces
sos de Carlos Eduardo Venturelli Mosconi 
(!38/9I), José da Conceição Santos (376/91), 
Elizabete Mendes de Oliveira (088/91) e Pau
loZarzur (084/91). Os processos relacionados 
nas letras d e e ficarão em suspenso, até que 
cada um dos requerentes atinjam a idade limi
te de_ 50 anos. 2 -de concessão de auxílio
doença- relatados, pelo deferimento, pelo 
Conselheiro Deputado Carlos Benevides, os 
processos de Eurico Garcia de Oliveira 

(314/91), Sara Pereira da Silva (347/91), Luiz 
Gonzaga Lopes Costa (356/91), José Hugo 
Nardini ( 405/91), Célia Humberto dos Santos 
(407/91), Oséas Cardoso Paes ( 412191) e Eral
do Machado de Lemos (414/91). Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 
onze horas e quarenta e cinco minutos. E, 
para constar, eu; Raymundo Urbano Secre
tário, lavrei a presente Ata, que, dePois de 
lida e aprovada, será assinaâa pelo Senhor 
Presidente. 

7~ Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo do IPC, realizada no dia 2 de 
abril de 1991 - (posse e transmissão de 

cargos dos dirigentes eleitos 
para o biênio 1991/1993.) 

Às dezessete horas do dia dois de abril 
do ano de um mil novecentos e noventa e 
um, reu'niu-se extraoidinariamente o CoriSe~ 
lho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas IPC, em sua se<i_e, situada 
no anexo I da Câmara dos Deputados, 25u 
ãndar, sob a presidência do Senador Chagas 
Rodrigues, com a presença dos Senhores 
Conselheiros Deputa<!os Carlos Benevides, 
Simão Sessim, Jamil Haddad, Álvaro V alie, 
Amaury Müller,- dO Doutor Henriq_ue Lima 
Santos, e rriãiS os Serihores Deputado-Domin
gos Juvenil e o Senador Wilson Martins, res
pectivamente, Presidente e Vice-Presidente 
eleitos pela Câmara dos Deputados, na ses
São do dia dezenov_e de março últim_o_, para 
o biênio de 199111993, de conformidaae com 
os artigos terceiros e quarto da Lei sete mil 
e oitenta e sete, de 29 de dezembro/1982. 
Por Se tratar de uma reunião extraordinária, 
onde da pauta constava a posse e transmissão 
de cargos dos dirigentes eleitos para o próxi
mo biénio, esta reunião foi bastante concor- -
rida, destacando-se, dentre outras, as presen
ças dos Senhores Senadores Ruy Bacelar, Na
bar Junior, Dirceu Carneiro, Coutinho Jor
ge, Passos Pôrto, Senadora Júnia Marise, De· 
putados Paulino Cícero, Manoel Castro, Jo· 
sias Leite, Mário Lima, Deputadas Rose de 
Freitas e Raquel Cândido. Aberto os traba
lhos, o Presidente Senador Chagas Rodrigues 
fez um resumo sobre fatos que marcaram sua 
administração, _declarando-se vitorioso por 
tudo aquilo que foi alcançado. Apresentou 
um balanço financeiro do IPC, dizendo que 
os números ali registrados, por si só, mostra
vam a atual saúd~ financeira do Instituto, 
haja vista o superávit alcançado nos meses 
de janeiro, fevereiro e março deste ano. Em 
seguida, o Presidente apresentou uma carta 
enviada ao IPC pela empresa de Estudos de 
Atuária e Estatlstica, contratada nacional
mente respeitada pela sua competência e ido
neidade, dirigida pelo eminente professor 
Rio Nogueira, na qual, resultahte aos levan
tamentos e estudos realizados sobre as finan
ças e património do IPC, chegaram à condu· 
são de que o nosso instituto não correria ris
cos ou deficiências financeiras, no· curso· dos 
próximos dez anos. Continuando, o Presi
dente Chagas Rodrigues declarou empossa-
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dos nos cargos de Presidente o Deputado Do
mingos Juvenil e no cargo de Vice-Presídente 
o Senador Wilson Martins, para o biênio 
1991/1993. Antes de passar a Presidência ao 
recém-empossado, o Senador Chagas Rodri
gues elogiou __ e agradeceu aos membros do 
conselho deliberativo de sua gestão, aos te
soureiros, a todos os funcionários do IPC, 
citando nominalmente a Ora. Lúcia Tomdin 
e o Consultor Jurídico, Dr. Raymunclo Urba
no. Emocionado, disse que aprendeu muito 
com a "família" do IPC, principalmente na 
área da solidariedade humana. Concluindo, 
declarou estar certo de que o IPC, nas mãos 
honestas e honradas dos recém-empossados, 
se firmará para a sua perenidade. Agrade
cendo a presença de todos, transmitiu o cargo 
de Presidente ao Deputado Domingos Juve
nil. O novo presidente, dizendo que estava 
falando também em nome do Vice-Presiden
te, Senador Wilson Martins, de improvisO, 
começou seu pronunciamento elogiando a se
riedade e austeridade da administração que 
se findava, incluídos aí, conselheiros e tesou
reiros. Continuando, disse que o seu compro
misso seria o compromisso da legalidade, da . 
seriedade, seguindo dessa forma os passos 

· das administr~ções de Ruy Bacelar e de Cha
gas Rodrigues. Lamentando as crí~cas _injus
tas e descabidas dirigidas a esta instituição, 
disse que somente aqueles que dela precisam, 
sabem o quanto representa este órgão na vida 
de cada um de nós. Como ex-presidente de 
uma instituição similar no meu Estado, o Pa
rá, pude ver a importância desta previdência 
na vida de companheiros, viúvas e filhos me
nores. Continuando, declarou ter um com
promisso sério de pres_ervar o património mo
ral e material deste Instituto. Dirigindo-se 
ao Senador Nabor Junior, atual Tesoureiro 
do IPC, ali presente, convidou-o ~continuar 

no cargo, como uma prova de que esta bri
lhante administração que se encerra agora, 
e que teve o s_e'Jl começo com o Senador Ruy 
Bacelar, seguida pelo honrado Senador Cha
gas Rodrigues, servirá de exemplo a nos mos
trar os passos do caminho, a seguir. Conti
nuando, pediu aos conselheiros eleitos, para 
que juntos somassem esforços nesta adminis
tração, para que daqui há dois anos, possa
mos, todos, prestar nossas contas, nos mes
mos moldes desta que nos foi prestada pelo 
Senador Chagas Rodrigues. Em seguida, 
agradeceu a seus pares a confiança nele depo
sitada, resultado de_ um consenso, fruto do 
esforço de todas as lideranças, comprome
tendo-se a honrar com absoluta correção essa 
rilissã.o. Em seguida, o Deputado Domingos 
Juvenil declarou empossados os Conselheiros 
eleitos pela 29~ Assembléia Geral Ordinária 
do IPC, realizada em 20 de março do corrente 
ano: que passam, a partir deste instante, a 
integrar o Conselho DeliberativQ_deste Insti
tuto. Como membros titulares: Senador Josa
phat Marinho, Senador Cid Sabóia:-de Carva
lho, Senadora Júnia Marise, Deputado Pedro 
Corrêa, Deputado AéCío de Borba, Depu
tada Rose de Freitas, Deputado Aloísio Vas
concelos, Deputado Carlos Benevides e o 
Deputado Manoel de Castro; e, como mem
bros suplentes: Senador Mansueto de Lavor, 
Senador Lourival Baptista, Deputado Pau
Cícero de Vasconcelos, Deputada Raquel 

Cândido, Deputado João Natal, Deputado 
Solon Borges dos Reis, Doutor Djacyr Caval
canti de Arruda, Doutor Henrique Lima San
tos e o Doutor Pedro Alves de Freitas. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reu
nião ãs 18 (dezoito) horas. E, para constar, 
eu, Raymundo Urbano, SecretáriO. lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

ASSOCIAÇÃO 
INTERPARLAMENTAR 

DJ:ÇTOlUSMO 
Grupo Brasileiro 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Em obedi!ncia ao ArL 3° e de acordo 
com a letra na" do Item I do Art. 6° do Regi
mento Interno do Grupo Brasileiro da Asso
ciação Interparlamentar de Turismo, convo
co Reunião Plenária par o dia 19 de abril 
de 1991, sexta-feira, às 09:00 horas, na sala 
02 do 7P andar do Anexo I do Senado Fede
ral, com a presença dos membros inscritos 
segundo o Art. 2° daquele Regimento e a 
Resolução 1/83, da Comissão Executiva. 

Ordem do Dia 

1) Eleição da nova Comissão Exe
cutiva, Membros Bfetivos e Suplentes 
do Conselho pa~ a ua Legislatura; 

2) Assuntos de interesse do Giu
po Brasileiro da AIDT. 

Não havendo námero em primeira convo
cação, fica, desde já, convocada, com qual
quer n6mero, nova Reunião Plenária para 
as 9:30 horas do mesmo dia e local. 

O processo de votação terá o seu encerra
mento hs 15:00 horas. 

BrasOia, 1 de abril de 1991. - Senador 
Rachld Saldanha Derzi. - Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 31• SESSÃO, EM 8 
DE ABRIL DE 1991 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.21 _ _Mensagens do P,residente da 
Repüblica 

- N° 81/91 (n° 126!11, na ori&Cm), res
titindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado. 

Submetendo à deliberação do Sena
do a escolha de nome; indicados para fun
ção cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 

- N<.lo 82/91 (n<> 124/91, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Asdrubal Pinto 
de Ulysséa. Ministro de Primeira aasse, 
da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Cuba. 

- N° 83/91 (n° 125/91, na origem), re
ferenta à escolha do Sr. Ernesto Alber
to Ferreira de Catvalho, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Rept1blica da Turquia. 

-Nu 84/91 (nu 134/91, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Ernesto Alber
dim Gagliãrdi, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a funçao de Embaixador do Brasil jun
to ao Reino da Dinamarca. 

- N° 85/91 (n° 136/91, na origem), re
ferente h escolha do Sr. AntOnio Amaral 
de Sampaio, Minisu.·o de Primeira Classe, 

SUMÁRIO 

da CaiTCira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
à RcpCiblica Socialista da Iugoslávia. 

L2.2 Pareceres. 

Referentes hs seguintes matérias: 
- Projeto d~ Lei do Senado n° 88/91, 

que dispõe sobre as Fundações de Apoio 
as Instituições Federais de Ensino Supe
rior e dá ou_tras providêJ)_cias. 

- Projeto de Lef da C..amara n° 24190 
(na origem, Projeto de Lei n° 1.1 02-B), 
que dá nova redaçãc ao art 492, da Con
solidação das Leis d~ Trabalho. 

- Projeto de Lei da camara n° 84.190 
(n° 1.523-B, de 1989, na origem). que con
cede pensão especial a Nelcy da Silva 
Campos e outros. . 

- Projeto de Lei da Câmara n° 87/90 
(n° 2912-!1,_ de 19_89, na ori_gcm), que au
toriza o Poder Executivo a criar a Esco
la Agrícola Federal de IIabaiana, no f<.:Sta
do de Sergipe. 

1.23 _ Comunieaç!o da Presidência 

- Prazo para apresentação de emen
das aos Projetos de Lei da CAmara n~'G 
24 e !ri, de 1990. 

1.24 _ Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n° 56/911 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que revoga o § 3"" do art. 20 da Lci n° 
5.250, de 9de fevereiro de 1967, que regu
la a liberdade de manifestação elo pensa
mento e de informações e o inciso II do 

§ 3udo art. 138, du Decre.to-Lci nu·2848, 
de 7 dt! l.lczcmbro de I"J4U. que mstitut o 
(.'.(ldtgo l'cnal. 

- l'fOJI.'lU d~o.· I ,ci do s~.·nado nn 57. dt• 
1991, de autort<t du s~·nadtJr Man:o Mot 
ck·l~ yU(..' dbpüc sobre o ~~.·rdcio da pm
t1M>fíu de . r(.'(."OICO t!lll Tun~omu. 

- IJrujctu de l.ci c.Ju Sl'Ul-u.hl o•• SR d~. 
"1')91 J~,· .:wtori:~ do Sl·n.tc.J()r Mansueto 
rJc l.<t\uJ, '-JUt '-~'.tb<'lcc~-.' crilcrio.s c meca
nil>m~ pam a ctmcci!São dC. incentivos 
ao desenvolvimento das regiões Norte e 
Nordeste e do Estado do r!Spfrito Santo, 
e dá outras providências. 

. -Projeto de Resolução n°22, de 1991, 
de autoria do Senador: Márcio Lacerda, 
que acrescenta parágraro ao art. 62, do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

1.25 ..... Dif!cursos do Expediente 

SR PRRSIDRNTF. -Transmitindo h 
easa- esclarecimentos do Miltistro Interi
no da f~conornla, Fazenda e Planejamen~ 
to, sobre o andamento das negociações 
do refinanciamento da dívida ex:tema. 

SENADOR C:ôtri"INHO JORGE -
-A q ueJ.tão amazônica c a próxima realiza
ção, no Rio de Janeiro, da Conferência 
Mundial do Meio Ambiente- ECO 92. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Discurso da Ministra 7..élia Cardoso de 
Mello. da hconomia, Fazenda e Planeja
mento, na reunião do BID, que se reali· 
;r.a no Japão, rechaçando pressão norte
americana junto a este organismo interna
cional destinada ao bloqueiõ de emprésti.: 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GllÁPia> DO SENADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Dirc:IOr-Geral do Seudo Peden:l 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Dire&or &cc.tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Direlor Ad.miltrativo 
LUIZ CARLOS DB BASI'OS 
Direlor Jadatrial 

DIÁIUO DO a>MGRESSO NACIONAL 
Iapreao sob tc~poztabilidade da Meu. do Seu.do Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··---·-·--·---·----·-------·---- Cr$ 3.519,65 

FIDRIAN AUGUSTO (X)tri1NHO MADRUGA 
Dirc:IOr Adjuto T"1r11gem 2.200 exemplares. 

mo ao Brasil. Entrevista do ao:-Govcrna
dor Orestes Quérica ao jornal O Globo, 
em que aborda tópicos do Projeto de Re
construção Nacional do Presidente Fer
nando Olllor c reforma constitucional. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIM -
Descumprimento, por parte do Ministério 
da Economia. t-Oa:t.cnda e Planejamento, 
do art. 2, da J.ci n° 8.178/91, que cria ca~ 
maras setoriais para flexibilização de pre~ 
ços. Apelo .em favor da aprovação de re
querimento de sua autoria, propondo vo
to de censura ao Governo dos Estados 
Unidos da América. por bloquear emprés
timo do BID ao BrasiL 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de I .e i do Senado n° 335, de 
1989, de autoria do·semi:dói' Márdo La
cerda, que regulamenta o art. m, § ff', 
da Constituição Federa~ dando nova reda
ção aos itens 1° do art. 52 e ']O do art. 
54 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. Votação adiada nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. 

Requerimento n°.9l, de 1991, de autoM 
ria dO Senador Affonso Camargo, solici
tando, nos termos regimentais, a retira
da, em caráter deftriitivo; do Projeto de 
Resolução n° 14, de 1991, de sua autoria, 
que dá nova redação ao arL 65 do Rc::gi
mento Interno-do Senado Federal. Vota
ção adiada nos termos do art. 168 do ReM 
gimento Interno. 

Redação t•lnal das emendas apresentaM 
das em Plenário à Redaçl:o Final do Pro
jeto de I.ei do Senado n° 164, de 1989 
(COmplementar), de autoria do Senador 
Fernando I Ienrique Cardoso, que regula 

a competência para instituição do Impos
to sobre Transmissãc Causa Mortis e do
ação de quaisquer tens ou direitos nas 
condiçfx:s pfC\'istas no inciso Ill do § 1° 
do art. 155 da Con~tituição. Aprovada. 
À Camara dos Deputados. 

Projeto de l.ei do Senado n° 94, de 
198&-Complemcntar, de autoria do Sena
dor Cid Sabóia de CaJValho, que dispõe 
sobre a relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem justa 
cau&a c tlã outra& providencias. (Tramita
t,:ãu c.:m ~wunJUIIIu wm u PruJClO de Lei 
dl• !'tcn.t~.Jo 11' ~14icl•J ~·umplcmcnlar.) Dis
cussão sobrestada em virtude do adiamen
to da votação do Reguerimento n° 103/91, 
nos Lcrmu~ l.lo ~rl. J ~ du Kcg1mcnto In
terno. 

Projeto de J .ei do Senado n"' 214. dl" 
1989-Complcmt:ntar. de iniciativa da CoM 
missão Diretora, que dispõe sobre a pro
teção da relação de emprego contra a disM 
pensa arbitrária ou sem justa causa e dá 
outras providencias. (Tramitação em con
junto com . o Projeto de Lei do Senado 

. n° 94188-Complementar.) DiscussA:o so
brc:stada em virtude do.adianiento da vo
tação do Requerimeóto- n° 103/91, nos 
termos do art. 168 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n'-' 208, de 
1989, de autoria do Senador Jorge Bor
nhausen, que dispõe sobre os objetivos 
da educação superior, estabelece crité
rios para a- organi:r.ação c funcionamen
to das universidades brasileiras e dá ou
tras providencias. Diacuss§o sobrcstada 
em virtude do adiamento da votação do 
Requerimento n° 104/91, nos tennos do 
art. 168 do Regimento Interno. 

~l_Piacura~!~6s a Ordem do Dia 

SENADOR FlAVIANO MELO -
Responsabilidade do GOVerno Federaf 
na paralisação das obras de asraltamen
to da Rodovia BR-364, no trecho Porto 
Velho- Rio Branco. 

SENADOR MAURÍCIO CORRêA 
-Comentários. sobre a extinção da Justi
ça Eleitoral defendida pelo ao:MGoverna
dor Orestes Quércia e pelo Deputado 
Ulysses Guimarães. 

SENADOR LOURIVAL BAPTIS
TA - Lançamento, pela Presidente da 
LBA, sr- Rosane Collor, das pedras run
damentais das Unidades Comunitárias In
tegradas do Projeto Minha Gente, nos 
Municípios de Laranjeiras e Estância -SE. 

L3.2 _ Comunicaçlo da Presidencla 

- Término do prazo, sem apresenta
ção de emendas, aos Projetes de ResoluM 
ção n01 17 e 18, de 1991 e Projeto de Lei 
da amara n° 71/90. 

L3.3 _ Qeaignaçlo da Ordem do Dia 
da prádma scsdo 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ATOS DO PRESIDENTE 
- N" 389 a 392/91 

3 _ATAS DE COMISSÕES 
4 _MESA DIRETORA 

5 LÍDERES E, VICE-ÚDERES 
DE PARTIDOS 

6 COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES-PERMANENTES 

Ata da 31a Sessão, em 8 de abril de 1991 
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Meira Filho 

ÀS 14 HORAS fi 30 MINUTOS, 
ACHAM-SE PRfiSfiNTfiS OS SRS. SENA
DORES: 

Alfonso Camargo - Amazonino Mendes 
-A mi r Lando - Beni V eras- Carlos De'Car
li - Carlos Patrocfuio - Coutinho Jor~ -

Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio 
Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Rol
lemberg - Garibaldi Alves- João Calmon -
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João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - Lourival Baptista - Mansueto de 
Lavor - Marco Maciel - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Jú
nior- Nelson Wedekin- Rliy Bacelar- Val
mir Campelo. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A lista de presença acusa o compare
cimento de 27 Srs. Senadores. Havendo ntí
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procederá à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO 

PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetoa de 
lei sancionado: 

, N° 81/91 (N° 126!91, na origem), de 2 do 
corrente. referente ao Projeto de Lei da Câ
mara n° 6, de 1990 (n° 827/88, na casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Rep(l
blica, que autoriza a reversão ao Municl'pio 
de Poconé, Estado de Mato Grosso, do terre
no que menciona. 

(Projeto que se transformou na Lei n° 
8.182, de 2 de abril de 1991-) 

Submetendo h deliberaçfio do Senado 
a escolha de nomes indicadoa para funç§o 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N" 81, DE 1991 
(N° 124/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Menibros do 
Senado Federal: 

De conformidade oom o art. 52, inciso 
IV, da Constituição, e de acordo com o dis
posto no art. 18, inciso I, e arts. 56 e 58, do 
regulamento aprovado pelo Dec!"eto n°"93.32S, 
de 1° de outubro de 1986 com o art. 39, inci
so I, alínea a, e art. 40, do aneco I ao Decre
to n° 99.578, de 10 de outUbro de 1990, te
nho a honra de submeter k aprovação de 
Vossas Excelências a eacolha, que desejo fa
zer, do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à. Rep6bHca de Cuba. 

2 Os méritos do Embaixador Asdrubal 
Pinto de Ulysséa, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasfiia, 1° de abril de 1991. - Fernan
do Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitac 

Embaixador Asdrubal Pinto de Ulysséa. 
Pedra de Fogo/PB, 31 de outubro de 1927. 
Filho de Heitor Cabral de Ulyss6a e Am-

brozina Pinto d'e Ulisséa. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. 
Curso de preparação à Carrefra de Diplo

mata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diploma

tas, IRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESG. . 

À disposição da Presidência da Repóbli
ca, 1964/67. 

Subchefe do Gabinete Qvil da Presidên
cia para Assuntos Parlamentares, 1964/67. 

COnsul de Terceira Casse, 31 de janeiro 
de 1957. 

Segundo Secretário, merecimento. 24 de 
\lUtubro de ltJút. 

l'nmciro Sct.Tctáriu. merecimento. 30 dt' 
M:tt.>mbru de 1 YOfJ. 

Conscllwiro. titulo. 26 de dcz1.:mbru de 

Onl:..c'JhCim mcri:dn1ento, to de janeiro 
de 1973. 

Ministro de Segunda Classe, ·merecimen
to, 3 de outubro de 1973. 

Ministro de Primeira Casse, merecimen
to, 26 de junho de 1980. 

Chefe da Divisão da Organização dos Es-
tados Americanos, 1974. 

Chefe do Departáinetltó da África, 1983/86. 
Secretário de Coiltrole Interno, 1986/87. 
Inspetor-Geral do Serviço Exterior, 

1986,187. 
Jacarta,-Tercetro~ Secretário, 1958/61. 
Jacarta, Encarregado de Negócios, 1959 

e1%0. 
Glasgow, Vice-Cónsu~ 1961. 
Boston, Cônsul, 1%2/63. 
Rosário, Cônsu~ 1%3/64. 
Nova Iorque, ONU, Primeiro Secretário, 

1967/68. . 
Nova Iorque, ONU, Conselheiro, 1968/69. 
Camberra, Conselheiro, 1969{71. 
Camberra, Encarregado dC Negócios, 

1969, 1970 e 1971. 
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, 

1974/76. 
Washington, OEA, Chefe, interino, 1974 

e 1975. 
Georgetown, Embaixador, 1976./83. 
Tel-Aviv, Embaixador, Israel, 1987/91. 

- COnferência Internacional do Café, Rio 
de Janeiro, 1958 (assessor). 

Conferência Internacional de Investimen
tos, Araxá, Belo Horizonte e Brasfiia, 1958 
(assessor). 

XXII Sessão da Assembléia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1967 (assessore Secretá
rio Geral). 

.xxrrr S~o da. Assembléia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1%8 _(delegado-suplen
te na Comissão Jurídica). 

Reunião da Associação das Câmaras de 
Comércio da Austrália, 1970 (assessor). 

Reunião de Chanceleres Latino-America
nos, Bogotá, 1973 (assessor). 

Reunião de Reforma da Carta da OEA, 
Uma, 1973 (assessor). 

Reunião do Diálogo da América Latina 
com os EUA, 'I1atelolco, México, 1974 (dele
gado-suplente). 

Reunião :e---traordinária de CIES, Washing
ton, 1974 (delegado). 

Comissão Especial de Reforma da Carta 
da OEA, Washington, 1975 (delegado). 

V Período Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da OEA, Washington, 1975 (dele
gado). 

VI Período Ordinário de Sessões de As
sembléia Geral da OEA, Santiago, 1976 (de
legado). 

II Reunião da Comissão Mista Brasil-An
gola, Luanda, 1983 (delegado). 

Comitiva do Presidente da República, vi
sitas ~ Nigéria, Senegal, Argélia, C:lbo Ver
de e Guiné-Bissau, 1983 (membro). 

Emissário Especial do Presidente da Re
ptíblica k Nigéria, 1985. 

Chefe da Delegação Brasileira às come
morações da Independência de Moçambique, 
1985. 

Chefe da Delegação Brasileira hs come
morações da RevolDução do Zaire, 1985. 

Visita Oficial a Cabo-Verde, a convite 
do Presidente Aristides Pereira. 

Chefe da Delegação do Brasil~ Conferên
cia da SADCC, 1984/85/86. 

Chefe da Delegação do Brasil h nfvel téc
nico às Comissões Mistas com Angola, Ga
bão, Nigéria, Congo, Costa do Marfim e Se
negal. 

Ord~..·m do M ... ·lito Militar. Grande Ofi
cial, BraMI. 

Ordem do Mérito Naval. Grande Oficial, 
Bra~u. 

Ordem do Mérito Acronaútico, Grande 
Oficial, Brasil. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito do Trabalho, Crã-Cruz. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha do Mérito Pacificador, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Ordem de Cacique, Guiana. 
O Embaixador Asdrubal Pinto de Ulysséa 

se encontra nesta data no exercfcio de suas 
funçõeS de E"oib3ixador do Brasil junto ao 
Estado de Israel. 

Secretaria de Estado das Relações Exte
riores, 26 de março de 1991. - (Mair Ione 
Vllhena de Vaaconccllos) Chefe, substituta, 
do Departamento do SetViÇO Exterior. 

À Comisslo de Relações Exteilo
~ e Defesa NacionaL 

MENSAGEM N" 83, DE 1991 
(NO 12SJ!Il, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Se"ila.C:b.Federal: 

De conformidaae com o art. 52, inciso 
IV, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter k aprovação de Vossas Fxcelen
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Ernesto Alberto Ferreira de Catvalho, Minis
tro de Primeira Casse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embabcador 
do Brasil junto h República da Turquia, nos 
termos do art. 39, I, letra a, e art. 40, do ane
xo I ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro 
de 1990, e de acordo com os arts. 56 e 58, 
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte-
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rior, aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 
}

0 de outubro de 1986. 
Os méritos do Embaixador Ernesto Al

berto Ferreira de Carvalho, que me induzi
ram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informa
ção do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 1° de abril de 1991. - Fernan
do Collor. 

INFORMAÇÃO 

CUrriculum Vitac: 

Embaixador Ernesto Alberto Ferreira 
de Carvalho. 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de agosto de 1929. 
Filho de Augusto Ferreira de Carvalho e 
Maria Loisa Ferreira de Carvalho. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo

mata, IRBr. 
Bacharel em Direito, UB. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diploma

tas, IRBr. 
C.Onsul de Terceira Qasse, concurso, 1° 

de março de 1953. 
Segundo Secretário, antigfiidade, 15 de 

abril de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 5 de 

maio de 1972 
Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro 

de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimen

to, 29 de dezembro de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, merecimen

to, 16 de junho de 1982 
Auxíliar de Secretário-Geral-Adjunto pa

ra Assuntos da Europa e África, 1962 
Auxiliar de Chefe do Departamento-Ge

ral de Administração, 1962 
Escritório Regional do Rio de Janeiro, 

1970{12 
Chefe da Divisão de Produtos de Base, 

1972173. 
Chefe da Divisão de Organismos Interna

cionais Especializados, 1977. 
Secretário de Assuntos Legislativos do 

Gabinete do Ministro de Estado, 1977{79. 
Coordenador de Assuntos Diplomáticos 

e Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral, 
1979/82 

Liverpool, Vice-Cônsul, 1955/56. 
Liverpool, EnCarregado, 1956. 
Lisboa, Vice-Cônsu~ 1956/59. 
Usboa, Encarregado, 1956/68. 
Montevidéu, Vice-Cônsu~ 1959/61. 
Montevidéu, Encarregado, 1959/60. 
Madri, Chefe do Sepro, 1963/65. 
Genebra, Delegação Permanente. Conse-

lheiro, 1974n7. 
l'c:yu1m. lmcarrc~adll d~~ NL•g6cio:-., lln9. 
Abu.ljan. l~mbaix:adur, l'JH2{~3. 
Frci.'IOWn. Lmbaixador. cumulalivamcn-

lc. 19M2t~7. 
Berlim. l~mbaixadur. 1988/90. 
Comi:<.:>ãt)dl: C\m(.-orrf>ncia,l953/54(mem

bro). 
Missão da Comissão C.onsultiva do Tri

go, Canadá, 1954. 
Seção Brasileira da Comissão Mista Bra

sil-Uruguai, 1959 (membro). 

Comissão de Elaboração do Anteprojeto 
da Regimento Intemo da SERE, 1961 (mem~ 
bro). 

Grupo de Trabalho de Estatuto das Rela
ções do Brasil com as Comunidades Euro
péias, 1962 (membro). 

MisSão à CUba para apuração das ocor
rências na Embaixada em Havana, 1963 (mem
bro). 

À dispo~ição do Instituto Brasileiro do 
Cafê, 1970. 

Reunião do Fundo de Diversificação da 
OIC, Londres, 1970 (membro). 

Reunião do Grupo de Trabalho Intermi
nisterial para Renegociação do Convênio In
ternacional do Café, Brasflia, 1971 (partici
pante). 

XIX Sessão Extraordinária do Conselho 
da OIC, Londres, 1972 (delegado). 

XX Sessão do Conselho da OIC, e Reu
nião Preparatória da Junta Executiva da OIC, 
Londres, 1972 (dezembro). 

Sessão Extraordinária do Conselho da 
OICe Reunião Preparatória da Junta Execu
tiva da O I C, Londres, 1972 (delegado). 

XIX Assembléia-Geral da Aliança dos 
Produtos de Cacau, ACRA, 1972 (chefe). 

XX-Assembléia dos Produtos de Cacau,. 
Salvador, 1973 (delegado). 

Negociação de Acordo de Pesca, 1973(che
fe~ 

Concorrência Mundial de Alimentação 
da ONU, Roma, 1974 (delegado). 

VI S~o do Comitê de Manufaturas da 
UNCI'AD, Genebra, 1974 (chefe). 

VI Sessão da Comissão de Transportes 
Marítimos da UNCTAD, Genebra, 1974(che-
fe). . . 

XIV Sessão da Junta de Comércio e De
~volvimtmtQ Qa __ UNCTAD, Genebra, 1974 
(delegado). 

VIII Sessão de Comitê de Tungsténio, 
UNcrAD, 1974 (chefe). ·· 

Conferência dos Países Não-Alinhados 
sobre Matérias~Primas, Dakar, 1975 (delega
do), 

VII Sessão, 13
, 2a e 38 partes da Comissão 

de Produtos de Base, UNCTAD, Genebra, 
1975 (chefe). 

I Assembléia da Organização Muncial 
de Turismo, Madri, 1975 (chefe). 

XX Sessão Especial do Conselho de Ad
ministração do PNUD, Genebra, 1975 (dele
gado), 

XV Sessão da Junta de Comércio e De
senvolvimento da UNCfAD, Genebra, 1975 
(delegado). 

órgão de Vigilância de Têxteis do Comi
té de Têxteis do GATI, 1975 (membro). 

}C{ Conferência da Agência Internado~ 
nal de Energia Atómica, Rio de Janeiro, 
1976 (chefe). 

V Reunião Extraordinária da Assembléia 
das Partes da Organização Internacional de 
Telecomunicações por Satélite (INTELSAT), 
Orlando, Flórida, Estados Unidos da Améri
ca, 1980 (delegado). 

Secretaria de Éstado das Relações Exte
riores, 25 de março de 1991. - (Mair lone 

Vtlbena de Vasconcellos). Chefe substituta, 
do Departamento do Serviço Exterior. 

(À cOmissão de Relações Exterio
res e Defesa .Nacional.) 

MENSAGEM N" 84, DE 1991 
(N° 134191, na origem) 

ExcelentíSsimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art. 52, inciso 
fV. da Constituição, com o disposto no art. 
18, inciso I, e arts. 56 c 58, do regulamento 
aprovado pelo Decreto n..., 93.325, de 1"' de 
outubro de 1986, com o art. 39, inciso I, alí
nea a, e arL 40! do anexo I ao Decreto n" 
99.578. de 10 de outubro de 19')(). tenho a 
h()nra de submeter à aprovação de Vossas 
Excclt:ncias a escolha, que desCJO fazer, do 
Senhor I..uiz Antônio Jardim Gagliardi. Mi· 
nistro de Primeira Cfa~e, da Carrdra de 
Diplomata, para exercer o cargo de Hmbaixa~ 
dor do Brasil junto ao Reino da [)inamarca. 

2 Os rilérltos do Embaixador l.uiz Antô~ 
nio Jardim Gagliardí, que me induziram a 
escoth~lo para o -desempenho dessa eleva
da funçãO, constam da anexa informaÇão do 
Ministério das Relações fo.:.Xteriores. 

Brasilia, 4 de abril de lWl.- Fernando 
Collor 

di. 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum Vitae: 

EmbaixadOr I .uiz AnlõnioJardim Gagliar-

Río de Janeiro/RJ. 16 de abril de 1939. 
Filho de José GagÍiardi e 
Celeste Jardim Gagliardi: 

_ Curso de Aperfeiçoamento de Direito 
Privado Romano, Universidade do BraSil. 

Bacharel em Ciências Jurfdicas e SociaiS, 
FND/Uil. . -· 

Curso de Preparação à Carreira de Diplo~ 
mata, IRBr, 

Curso de Assuntos de Energia Nuclear, 
MRE, Secretaria-Geral Adjunta de Organis
mos I nLernacionais. 

Curso de Treinamento para Chefes de 
Setores de Promoção Comercial. 

Professor de Promoção Comercial no 
Curso de Prática Diplomática e C.onsular 
do_ IRBr, 1975. 

Terceiro Secretário, 7 de novembro de 
1963. 

Segundo Secretário, merecimento, 31 de 
março de 1967. 

Primeiro Secretário, merecimento, 1° de 
janeiro de 1973. 

Conselheiro, merecimento, 5 de novem
bro de 1976. 

Ministro de Segunda Classe, mcrecimen~ 
to, ló de outubro de 1981. 

Ministro de Primeira Classe, merecimen
to, 30 de junho de 19&1. 

Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto pa
ra Organismo::. lnternacionai(l., 1964/óó. 

bncarregado do F.xpcdi(.~te da Divisão 
de InfOrmação Comercial, l<f/4fi6. 
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lincarregado do Hxp(..-dicntc da Divisão 
de Operações de Promoção Comercial, l97ó. 

Chelc da Divisão de Operações de Promo
ção Comercial, 1977. 

Chefe de Gabinete do Secretário-Geral 
das Relações Exteriores, 1984/85. 

Coordenador de Assuntos DiplomáticCls, 
I9!l4/85. 

Subsecrelário-Geral, substituto, de Admi
nistração e Comunicações, 1987/<JO. 

Chefe do Departamento de Comunica
ções c Ducumentaç-dtl, l'JRS/91. 

~~CI'O:~<Hiu <.io.:l'al J>..x.çt.'Uti~·u, :.lib,tdtlhl 
1 \1'.101 •) l. 

Vic:na, lt.·rc.·dm St.'l'fl..'t:iriu. l~bb1l•7. 
. Vt.:na, t .m:dfh:~i.ldo du !'n:rVao;u Cuw~ul:tl, 

l'Jóo/úiJ. 

Vtc.•na. 'ic.·tundu <;ç·c.~r...·trir.tá. 1%7/úCJ. 
B~~..·uu:. ,\,a~ .. !'> ... /"uuu~, :>..-.. ·t~o.'l<tJi1.J, J'JoYn.l 
Buenos Atn.:!'>. Uh.:h .. du ~ccom. W7m3. 
Buenos Atr~ PrimCH-o Secretário, 1973 
Nova Iorque, ONU. ('oO.sclheiro, 1977181. 
La l'az, Con~elhl'iro. 19t-H. 
I.a Paz. Ministro'-Consclheiro, 1981/84. 
La Pa7., Encarregado de Negócios, 1981 

e 1983. 
Havana, Encarregado de Negócios, 1986. 
VIH Sessão da Conferência Geral da 

AIEA, Viena, 1964 (assess<lr). 
III Conferência I ntcrnacional da ONU 

sobre a Utilização Pacífica da Energia Ató
mica, Gc..'Itebra. 1%4 (assessor). 

IX Sessão da Conferfulcia Geral da AIEA, 
Tóqu1o. 1%5 (_assessor). 

I Conrcrência Intcramcricana· de Agricul
tura c Alimenta~'áu c VIII Conferencia Re-
gional da~ Na~ Uni~s para Alimentação 
c Agricultura. Viefia dei Ma~, 1965 {asSessor~ 

Grupo Executivo Brasileiro para a I Se
mana !.atino-Americana de Agríé:ultura e 
Alimentação, l9o5 (membro). 

XI c XII Sessões da Conferência Geral 
da AmA, Viena, 1965 c 1968 (assessor). 

Representante-residente, suplente, do 
Brasil junto 3 Agência Internaeion.al de Ener
gia Atômica, 1%7/ó'J. 

Representante-residente. s.uplente. do 
Brasil junto à Organi:taçiio d3~ Nações Uni
das para o D~nvulvimcnto IndUstrial (UNI· 
DO), 1967/69. 

I Conferência Internacional da ONU SO· 

bre a l-.Xploração c Utilização Jlacffica do 
Espaço Cósmitó, Viena, 19ó8 (asseSsor). 

II c III Sessões da Junta de Desenvolvi
mento lndu~lrial da ONU para o Desenvolvi
mento Industrial, Viena, l~e 1%9 (delega
do-suplente). 

VII Congresso Intcramericano da Indtís
tria da Construção, Buenos Aires, 1970 ( ob
servador do Governo brasileiro). 

IV Reunião de- Diretorcs Nacionais de 
Alfândega, Buenos Aires, 1971 {observador 
do Governo brasileiro)· 

Comitê Pcnnanentc de Buenos Aires, Ce-
bac, 1970/72 (membro). . . ... . .. . . . .. .. _ 

VII Reunião Ordinária da Ccbac, BrasOia., 
1971 (delegado-suplente). 

XI Reunião ~.xlraordinária da Cecla, Bue
nos Aires, 1971 {assessor). 

VIII Reumão I õJctraordinária da CEBAC, 
Buenos Aires. 1971 (dclcgado...suplente). 

III Reunião de Peritos sobre Complemen
tação Industrial e Intercâmbio Comercial 
do Comitê Intergovemamental Coordenador 
dos Países da Bacia do Prata, Buenos Aires, 
1971 (delegado). 

I Simpôsio Nacional sobre Promoção de 
F..xportadorcs. San Salvador, 1974 {represen
taóte). 

Missão Negociadora Brasileira à Lfuia, 
1975 (integrante). 

Missã-o N,., ,gociadora fkasiiCira aõT:.qua
dor, 197<) e li.J77 (tnterante). 

H Sc~o do Comitê Preparatório da Con
ferência da~ Nações Unidas sobre Coopera
ção TC'CDica entre Paí:.:es cm Desenvolvimen
to. Nova Iorque. 1977 (delegado). 

XXXH Scs.:.ão da A:!:>scmbléia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1977 (delegado). 

Conferência de Contribuições das Nações 
Unidas para a Dé-cada da Mulher, Nova Ior
que. 1977 (delegado). 

VI Reuniátl dos l~stad()s Partes da Con
venção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Fonnas de Di!ocriminação Racial, 
Nova Iorque, 1978 (delegado). 

St~~')áü Orl!'ailizaciunal do Ecosoc, Nova 
1'-lryu .. -. J9:'s ~~J~..:Iq:!:adu). 

I ~·::oó<Í\J lt..'-'f;UI:u tJ•) b.tM:k..:. Nova Iorque, 
1'17.~ tJc.:lo.:~·ll.hJj. 

R'-'l.llli.tu ,f._. l· .. ·n~ult.t ~·n1n• P:11M.~s <.·m De
~·n\ol~un~o.uh, ~.J\,IIurl.juc. !':17H(t.lt•lcgaúo). 

UI - Sessão do Cumit~ I•rcp<-tratorio úa 
Confcri!ncia dalt. l'taçút:~ tJiiÜ.ht.~;:,ubrl· l 1.)\.)PL'· 
ração Técnica entre Pa~:;t:·s cm l)cscnvol\·i~ 
mentõ, Nova Iorque, 1978 (delegado). 

Sessão da Junta Executiva· do Umcct~ No- -
va Iorque, 1978 (delegado). 

XXV Sessão do Conselho de Administra
ção do UNDP, Genebra, 1978 (delegado). 

Conferencia das Nações Unidas sobre 
Cooperação Técnica erl.t'rC Pafses em Desen
volvimento, Buenos Aires, 1978 (delegado). 

XXXIII Sessão da Assembléia Geral da 
ONO, Nova Iorque, 1978 (delegado). 

Conrerencia de Contribuições da ONU 
para Atividades de Desenvolvimento, Nova 
Iorque, 1978 {delegado). 

XK- Sessão da Comissão de População 
das Nações Unidas, Nova Iorque, 1':179 (dele
gado). 

XXXV Sessão da C.omissão de Direitos 
Humanos da ONU, Genebra, 1 Cf79 (delegado). 

Sessão Organizacional do Conselho &:o
nOmicoeSocial, Nova Iorque, 1':179(delegado). 

I Sessão Regular do Conselho EconOmi
co e Social, Nova Iorque, 1979-(delegado). 

XXVI Sessão do Conselho de Administra
çãodo UNDP, Nova Iorque, 1979 (delegado). 

II Sessão do Comite Preparatório da Con
ferencia Mundial sobre a Década da Mulher, 
Nova Iorque, 1979 (delegado). 

XXXIV Sessão da Assembl~ia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1979(delegado} 

VII Reunião -dos Estados Partes da Con
venção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação RaclaJ, 
Nova Iorque, 1980 (delegado). 

Sessão Organizacional do Ecosoc, Nova 
Iorque, 1980 (delegado). 

XXXVI Sessão da C.omissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, Genebra, 1980 
(delegado). 

I Sessão Regular do Eoosoc, Nova Iorque, 
1980 (delegado). 

I Reunião do Alto Nível sobre Coopera
ção Técnica entre Países em Desenvolvimen
to, Genebr3, 1980 (dC!egado). 

XXVII Sessão do Conselho de Adminis
tração do UNDP, Genebra, 1980 (delegado). 

Grupo de Trabalho Intergovemamental 
do Conselho de Administração do Progra
ma das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento (UNDP) sobre Custos de Apoio, No
va Iorque-Genebra, 1977/80 (delegado). 

Seminário sobre os e[eitos da· presente 
injusta ordem económica internacional sobre 
as economias dos países em desenvolvimen
to e os obstáculos que eles representam pa
ra a implementação dos direitos humanos e 
liberdade fundamentais, ONU, Genebra. 
1980 (representante). 

II Sessão Regular do Ecosoc, Genebra, 
1980 (delegado). · 

XXXV Sessão da Assembléia GCral da 
ONU, Nova Iorque, 1~80 (delegado). 

XXXVII Sessão da .Comissão de Direitos 
Humanos das Nações. Unidas. Genebra, 1981 
(delegado). 

I Sessão Regular do Ecosoc. Nova Iorque, 
1981 (delegado). 

XXVIII Sessão do Conselho de Adminis
tração do UNDP, Nova Iorque, 1981 (delega
do). 

Reunião Ordinária da Comissão Adniiriis:.. 
trativa do Fundo de Desenvolvimento de San--, 
ta Cruz de La Sierra, La Paz, 1981 (chefe). 

XU Sessão da Comissão de Direitos Hu
manos das Nações Unidas, Genebra, 1985 
(che_fe da delegação). 

A disposição do Primeiro Ministro Zhao 
Ziyang, da República Popular da China. em 
sua virsita olidal ao Bra~11, ~~~5. 

Missã<> ofic;.ial para inMalaçào ú.1 t.:mhai· 
xada do Bl".tsil cm Cuba_. I favana. I tJHu (t:hdc ). 

Ordem de Rio _Urano.>. Grande Olicial, 
Brasil. 

Ordem doM&rit<l A~·ron<lulku C'om(-n•.b 
Uor, Hra~il. · 

Medalha Lauro Milllcr, Brasil .. 
Medalha Mérito Tamandaré-, Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont. Brasil. 
Ordem do mérito por serviços prestados 

~República (Áustria) insígnia de ouro, cava
leiro de 1 a classe 

Condor de Los Andes., Grande Oficial, 
Bolívia. 

O Embaixador I .uiz Antonio Jardim Ga
gliardi se encontra nesta data no exercício 
de suas funções de Chefe do Depilrtamento 
de Comunicações 'e- Documentação do Minis
tério da:s Rclaçôes F..xteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exte
~'?~--~-<!e_ ~~-de_ ~~1: -: (Mair lone 
Vilhena de Vasconcellos) Chefe,- substituta, 
do Departamento do Serviço Exterior. 

À ComisSão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional 
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MENSAGEM N" 85, DE 1991 
(N° 136191., na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art. 52, inciso 
IV, da Constituição, com o disposto no an. 
84, inciso I, e arts. 56 c 58. do regulamento 
aprovado pelo Decreto n'-" 93.325. de 1"' de 
outubro de 1986, com o art. 39, inciso I, alf~ 
nea a, e art. 40, do anexo I ao Decreto n° 
99.578, de 10 de outubro de 1990, tenho a 
honra de submeter à aprovação de Vossas 
bXccll:ncias a esolha, que dt.-scjo lazer, do 
Senhor Antômo Amaral de Sampaio, Minís
tro de Primeira Cla~e. d.a Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Socialihta Fede
rativa da Iugoslávia. 

2. Os méritos do Embaixador Antônio 
Amaral de Sampaio, que me induziram a es
colhê-lo para o desempenho desse elevada 
função, constam da anexa informação do 
MinistéiÍo das Relações I.:.Xtcriores. 

Jlrasília, 4 de abril de 1991. - Fernando 
CoUor-

INFORMAÇÃO 

CUrriculum Vitae: 

Embaixador AntOnio Amaral de Sampaio, 
São Paulo/SP, 19 de junho de 1930. 
f<ilho de Antonio Paiva de Sampaio e 
Maria de Lourdcs. Amaral de Sampaio, 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. 

USP. . 
Curso de Preparação :à. C" .. a:rrcira de Diplo~ 

mata. IRBr. 
Doutorado cm DirCitO Póblico, UEG. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diploma

tas, IRBr. 
Curso de Altos Estudos do IRBr. 
Oficial de Gabinete do Reitor da USP. 

1951/54. 
Assistente do Professor Catedrático de 

Direito Internacional da UEO, 1957/60 
Secretário do Boletim da Sociedade Bra

sileira .de Direito Internacional, 1958159 .• 
Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro 

de 1957. 
Segundo Secretário, merecimento, 24 de 

outubro de 1961. 
Primeiro Secretário. merecimento, 03 de 

abril de 1968. 
Conselheiro, merecimento. 1 de janeiro 

de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimen

to, 26 de setembro de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, mcrecimcn

lO, 30 de junho de 1987. 
Assistente do Chefe do Serviço de Assun

tos Consulares. e de Passaportes, 1957. 
Chefe do Setor do Oriente Próximo, na 

Divisão Polftica, 1~:58/59. 
Assistente do Secrciárlo-Gerdi-Adjunto 

para Assuntos da Europa Ocidental e Áfri
ca, 1967. 

Assistente do Chefe da Divisão do Orien
te Próximo, 1967. 

Chefe, interino, da Divisão do Oriente 
Próximo, 1968. 

Chefe da Divisão do Oriente Próximo. 
1968/70. 

Secretário-ÇJeral-Adjunlo, substituto, pa
ra assuntos da Africa e Oriente Prá:<imo, 1969. 

Subcsc..-rctàriu·(h!·ml, int<.•rinu, d~· As.-,un 
ltJ~ Puliti(;u,., !Síl;!lc rai:i. l '}l;) i. 

~~.a:rctdrnJ·tl~li:ll. -,;Jb:.hiUio.' J:t~ l{l~l;, .. 
\Ül'::.-1 )ctcdon·.::., l'JIJU. 

01l·k •.h.dkJMrlamcuh, Ju Olit•ntt.• l'r(,. 
ximv, 1\JI.:t7/'.JI. 

Hunn l .. ·r\1.'H\J ,'),.· ... :n.•t.triu.--l'j'i9/ól. 
Bunn. :,t·gur~oJu -, ... cro.·td.i'nJ, l'1ó)/u2. 
I .J.ma, Scgunio.lu ~e<.:rcbsnú 1 l9ó2/ó4. 
La Paz, hncarrcgado de Negócios, 1963. 
Cairo, Segundo Secretá.rio, 1964/67. 
Cairo, Encarregado de Negócios, 1967. 
Teerã, Primeiro Secretário, 1968. 
Genebra, Delegação Permanente, Primei-

ro Secretário, 1970n3. 
Çiencbra, Delegação Permanente, Conse-

lheiro, 1973. 
I.isboa, Conselheiro, 1973{77. 
Lisboa, I ~ncarrcgado de Negócios. 1973. 
MéxicO, Mimstro-ConSelheiro, 1977/81. 
M~i~<?· E~ca_rreg~do de Negócios, tm!ff2 
São Salvador, Encarregado de Negócios, 

1980. 
Damasco, Fmbaixad()r, 1982/87. 
Comissão d~ Preparação das Instruções 

para Delegação do Brasil à XXI Sessão da 
As~~mbléia Gcr-,il da ONU, 1957 (assessor). 

A disprn.ição dll C'.erimonial durante a vi
sita do Presidente de Portugal, 1957. 

ComisSão--ae Aplicação do Tratado de 
Ami7.ade e Consulta com Portugal, 1957 e 
1958 (secretário). · · . _ 

À disposição do Presidente do COnselho 
da RepúbliCa Francesa cm visita ao Brasi~ 
1958. 

Comissão do Programa de comemorações 
do C".entenário de Clóvis Bevilacqua, 1958 
(membro). · · 

À disposição do Presidente da RepóbÍi
ca de Hondu:ras cm visita ao Brasil, 1958. 

À disposição da Delegação da Organiza
ção dos Estado:. Afrícanos Independentes 
cm vísfta ao Hrasil, 1958. 

XLVII Conferência da União Interparla
mentar, Rio de Janeiro, 1958 (assessor). 

V Sessão da Comissão Consultiva dos 
Trabalhadores e Intelectuais, OIT, Colônia, 
1959 (assessor). 

ColOnia, 1959 (asSesSor).· 
~I Sessão do C..onsclho dos CIES, U

ma, 1%4 (delegàdo). 
II Conferência de Ctípula dos estados 

Não-Alinhado~. Cairo, 1964 (observador). 
V Co"nfert:ncia dos Pafscs. ExportadOCC$ 

de Petróleo, Bagdá, 1965 (observador). 
1 Reunião doo Embaixadores do Brasil 

no Oriente-Próximo, Roma, 1966, (assessor). 
II Conferência de Desenvolvimento In

dustrial da Uga Árabe, Caim, 1965, (assessor). 
À disposição do Ministro de Negócios 

Estrangeiros da Tunísia em visita oficial ao 
Brasil, 1%8. . 

À disposição do Presidente da 11SONA
TRACH" na visita da Comissão EconOmica 
da Argélia, 1968. 

À disposição do Príncipe Gholan Reza 
Pahlavi cm visita ào Brasil, 1969, Missão Es
pe-cial jumo ao Reino Unido da Ubia, para 
propor o estabelecimento de relações diplo
máticas com o Br.t~sil, 1967 (delegado). 

XXXII Sessão do Bureau Internacional 
de Educação, GeneCJbra, 1970 (delegado). 

XXV Sessão do Conselho da UIT, Gene
bra, J<flO (dele-gado). 

Confer~ncia da ONU para o Uso Pacífi
co dos Fund()S Oceânicos, Genebra, 1970 (de
legado). 

Grupo de Trabalho lntergovernamental 
para o Financiamento das Operações do Ci
me, Genebra, 1970 (chefe). 

UV e LV Sessões da Assembléia Geral 
da OIT. 1970 e 1m (conselheiro). 

· Gtupo de Trabalho Intergovemamental 
para o Financiamento das Operações do Ci
me, Genebra, llJ70e 1971 (delegado). 

XXXIII l' XXXIV 1\<.'!<tSôcs da Corifcrên
cio, im~·ruauuh<~.l oa I .Uuct~'\ão, Genebra .• 
ILJiH .. : i'l;· I (•klqaJ(J.J. 

c·I.:-;x>; l'l :>.:>-'J. CI.XX.XIl. CI.XXXI!I, 
n XXXI\· "' CI .X.X'...;, \· ~ .. ·::.st-JCS do Coiu.elho 
da CH'I'. Gt;~adm~. 1'17~• ~..: 1~12 ~delegado). 

XXIII. XXIV c XXV S...•!,.<.ô("S da :~com· 
bléia" da OMS, (Jcncbr.a, l970 c l 1./72 ~ddcga· 
do-suplent.c). 

Junta Internacional de Controle de En
torpecentes, Genebra, 1 '170m (repreSentante). 

Conselho Executivo do Burcau Interna
cional de Educação da UnésÇo, Genebra, 
1 f:J70{72 (representante-pennanen te-adjunto). 

V, VI e VII Sessões do Conselho do J3pre
au Internacional de F.Auca~o. _ Gene_bra, 
1970 e 1972 (delegado). 

Comissão de Entorpecentes da ONU, 
Genebra, 1970fll (representante). 

Conrerencia da Comissão Consultiva In
ternacional de Radiodifusão UIT, Genebra, 
1971 (delegado). 

XI Sessão do Conselho de Secretariado 
Inierriacíonar do Serviço Voluntário, Gene-
bra, 1971 (observador). ~ 

XII Sessão do COtnitê de Finanças do Ci
me, 1971 (delegado). 

XXIV Sessão do Conselho Executivo da 
UIT, Genebra, 1971 (delegado). 

I Conferência do CICV para o desenvol
vimento do Direito Internacional Humanitá
rio Aplicável aos Conflitos Armados, Gene
bra, 1971 (delegado). 

COnferência Mundial de Tclecomunica
ç6és Espaciais da UIT, Genebra, 1971 (dele
gado)-

XXIV Sessão da ConferC:ncia de Entorpe
centes da ONU, Genebra, 1971 (delegado). 

L e UI Sessões do Ecosoc, Genebra, 
1971 e 1972 (conselheiro). 

XII, XIII e XIV Sessões do Centro Inter
nacional de Aperfeiçoamento Técnico e Pro
fiSsional da OIT, Turim, 1971 e 1m (delega
do} 

XXXIII, XXXIV e XXXV Sessões do Co
mité Executivo do A~ Genebra, 1971fl3 
(delegado). 

II Sessão da Conferência de Peritos Go
vernamentais sobre Direito Humanitário apli-
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cável aos Conflitos Armados. promovido pc
Ia CICV, Genebra, 1972 (conselheiro). 

XXVII Sessão do Conselho de Adminis
tração da UIT, Genebra, 1972 (conselheiro). 

CLXXXJX, CXL e CXCI Sessões do Con
selho da OIT, Genebra, 1972 e 1973 (conse
lheiro). 
~ CXC e CXCI Sessões do Con

selho da OIT, Genebra, 1972 e 1973 (conse
lheiro). 

LV e LVII Sessões da Conferência Inter
nacional do Trabalho, Genebra, 1972 e 1973 
(conselheiro). 

Junta Internacional de Controle de En
torpecentes, Genebra, 1972 e 1973 (represen
tante permanente). 

Reuniões Consultivas do CICV para o 
Aperfeiçoamento do Direito Aplicável hs 
Operações de Guerra, Genebra, 1972 c 1 Cf'/3 
(conselheiro). 

Confert:ncia de Plenipotenciários para 
considerar emendas à. Convenção Única da 
ONU. sobre EntorpeCentes, Genebra, 1972 
(conselheiro). 

XXVI Sessão da Assembléia da OMS, 
Genebra, 1973 (delegado). 

XXV SessãO: de Confe~nc;i~ c;le Ent.orpe
eentes da ONU, Genebra, 1973 (delegado). 

VII Conferencia Indigenista Interamerica
na, Merida, 1980 (delegado). ~ 

IV Congresso l.atino~Americano e do_ ea~ 
ribe de, Escolas de Delegações Internacio
nais e de Diplomacia, Gu_adalajara, 1981 (de
legado). 

pecano fio Corpo Diplomático cm Da-
masco, 1986/87. · . . · . · · 

H Reunião dos Embaixadoreilo do llrasil 
no Oricntc-Prúximo, Riadc, 1~80 (mc:int..rv). 

Enviado f~p(..'Cial a .. \man para propúf a 
troca de MissCK.-s Diplmnátka~ cntn· o Uns
si! e o Reino da JordHnia. 1%7. 

Membro da Comitiva tio Minblrot..lc 1:..-.[a-

do cm visita oficial :to l~gitu, .lt.t~7. ,-fficmbrv). 
Vic~.:-i'n.:~i\.l~:mc d<s IV Sc~l><lll da !-,.,umi:.. 

são Mi~ta Bra:-11-lr.ntuc! de (".oupcração 11-co
nõmica. comercial c Vicc-f>rcsidente da ] 11 

Sessão da ('.omissão Mista Brasii-ArgéÜa, 
Argel, 1987. 

Vice-Presidcnte da II Sessão da Comissão 
Mista de C.ooperação EconOmica Brasil-U
bia, 1987. 

Missão Especial do Irã, 1987. 
Embaixador l~lraordinário, cm Missão 

Especial às comemorações do XXV aniy~rsá.
rio da lndepcndancia da República Socialis
ta e Popular da Argélia, 1987. 

Missão Especial a Israel, l9~ (vicc-pres~
dente). 

Comissões Mistas de Cooperação Brasil
Iraque. Brasil-Argélia, Brasii-Egito. Brasil
Irã e Brasil-Kuwait, 1987. 

Missão Especial à Síria e ao Líbano, 1988. 
Enviado Especial do Presidente da Repú

blica do Ubano, 1989. 
Embaixador Extraordinário às comemora

ções do X Aniversário da Revolução Islâmi
ca do Irã. 

Enviado Especial do Presidente da Repú
blica ao Kuwait, 1990. 

Membro da Sociedade Brasi1cira de Di
reito Internacional. 

Membro da Sociedade Peruana de Direi
to Internacional e do Espaço, 1954. 

Membro da "Amcrican Societyoflnterna
cional Law 11

• 

Obras Publicadas: Diversas obras do Bo
letim da Sociedade Brasileira de Direito ln· 
ternacional e nas séries editadas pela ESG, 
Escola do Estado-Maior do Exército, Esco
la Superior de Guerra, Academia Militar das 
Agulhas Negras e da Diretoria de Portos e 
Costas do Ministério da Marinha. 

Ordem do Mérito Militar, Grande Ofi
cial, Brasil. 

Orndem do Mérito Naval, Grande Ofi-
cial, Brasil. 

Ordem de Rio Branco, Grã-C'ru7~ Brasil. 
Ordem de Ypiranga, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandará, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 

- Ordem de IsaPel, a_ Ca.tólica, Comenda-
dor, com Placa, E"spanha. 

Ordénl dó Sol, Comendador, Peru. 
Ordem de Cf:iSto,- Oficial, POrtugal. 
Ordem do Infante, Grande Oficial, Portu-

gal. 
Ordem do Mériio. Oficial. República Fe

deral da Alemanha. 
Ordem da lndependênci~ OfiCial, Tunísia. 
Ordem da Repiiblic3, OfiCial. República 

Árabe Unida. · · ·- · ' ' · ' · · 
oit:Jem do Ccdio~ Oficiaf, Lfi:)aD.O. 
Ordem da Esti'ela de SalOinão,· Oficial. 

EtióPia. . . . . . - · · 
Ord.em de São MauriciO e- São Lá7..aro. 

Grande Oficia! (Casa Real de Savoia). 
Ordem da Aguia Azteca. Grã·Cruz, M~i

co. 
Ordem do Méríro dos Omayad, Grã-Cruz, 

Síria. 
Ordem de Bernardo 0'1-liggins,.Grã-Cru?.., 

Çhile. . · · 
Ordem de Tadj, Comcndedor, Irã. 
Ordem AI Mérito, Grã-Cruz. Chile. 
O Embaixador Antônio Amaral de Sam

paio se encontra nesta data no exercício de 
suas funções de Chefe do Departamento do 
Oriente Prá<imo do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Secretaria dC" Estado das Relações f'!Xte
por~s. 2.!S ~~ 11mn.;u J(.• iWi. ,....Mair lone 
Vilbe;::na de VasconccUo~t,.Ch~.·h:, :o.ub~ttiuta. 
!-Í"! l)T~,·parlamcnhl rJu ::,~.-r\'11\V i ·:Xt~rwr·. 

·(À ('"rhi~.~iió dt·l~c'la';(,·:o 1-'xrerio
h'->\' l)d(:s;, NllL'svnal) 

PARECERES 
PARECER N• 31, DE 1991 

Da ComisaãQ de Bd.ucaçlo ao· 
Substitutivo da Clm.an doa Deputa
dos ao Projeto de Lei do Senado D0 

88, de 1!188, que "dispõe sobre as 
Fundações de Apoio !Is lnstituiçOes 
Federais de Ensino Superior e dá 
outras providencias". 

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho. 
O projeto de lei sub examine, de autoria 

original do eminente Senador Mauro Bcm.'Vi
dcs, foi aprovado. nesta C.asa. cm 7 de dezem
bro de 1988, sob a relatoria do ilustre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

Tratava--se. então, de dar forma 1cgislati· 
v;:~. à inspiração e aspiração do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras -
CRUH1 que_ se viu obrigado a solicitar a cor~ 
reção imposta pelo Decreto n° 95.904, de 7 
de abril de 1988, que se opunha genericamen
te à continuidade das Fundações de Apoio 
às Universidades Federais. 

Diante da crise por que passavam, c ain
da passam, essas instituiçõe--. de ensino supe
rior, não fora a acuidade c lucidez do ilustre 
autor deste projeto de lei, tais- instituições 
estariam sem condições de cumprirem a sua 
tríplice função de ensino, pesquisa e extensão. 

Com efeito. a ligura jurídica desses entes 
fundacionais, na acepção dos dirigentes das 
instituições de ensino superior, malgrado 
suas origens, era a de servir-lhes de suporte, 
ao desenvolvimento dos projetas de pe:;qui
sa, extensão e gerenciamcnto das atividadcs 
de saúde das universidades federais, de mo
do a integrá-las as próprias comUnidades on
de se encontravam inseridas. 

Tal foi o espírito do legislador. originário 
deste projeto de lei. 

Nos termos do que preceituam os princí
~iCls e normas do processo legislativo, aprova
do nesta Câmam Alta, l'oi o projeto- de lei 
em pauta encaminhado à Câmara dos Depu
tados. que apresentou o substitutivo sobre 
o qual ora nos manifestamos. 

Tendo como anexo o Projeto de Lei da 
Câmara, de n° 1.575, de 1989, do nobre De
putado Ney Lopes, do mesmo teor. tramitou 
a porposição em tela pelas Comissões de 
Con:s.tituiÇ'.'iO c Justiça, de Educação e Cultu
ra ~ de Finanças daquela Casa Legislativa, 
merecendo lúcidas observações e exaustivo 
e:<ame., os quais, sem dúvida, vieram comple
mentar c atualizar a proposta original. 

Nesse sentido, verificamos que, atendidos 
Oli- pressupostos de constitucionalidade. judi
cidade:: e técnica lcgir,lativa, o substitutivo 
da ('.limara dos Deputado:. foi enriquecido 
no méritol quando absorveu algumas das no
vasdiretri:tcs normativas inCorporadas à C<ms
tituição Federal de 1988, especificamente 
quanto ao reconhecimento e instituição de:.
sas fundações e, particularmente, quanto à. 
licitação para o desempenho das atividades 
por elas dcscnvolvid~~ 

Há que se ressaltar, também, o critério 
adotado para a admissão dos servidores des
saS:_ entidades (art. ZO, e), pois, ao exigir-se 
um processo sclctivo se está garantindo a 
qualidade dos serviços a serem por elas pres
tados. 

Enfati:r.amos. ainda, que os novos d.isposi· 
\Í\u:'l> .aprc~l.'litad~ JX."Ia l 'àmara \.lu~ Dcput<'l· 
Ju:, M'm Lh.'~li~uraf;, iO(:i:ll.Hiriual úü l'n:i.:la · 
ru_ :'M.·nad~Jr M .. uJru lknc~iu...::-.. ampliam a 
ar~ rJc atu<t~o \l..:~:.a:. luu•Ja\-'-.1\.::., a~ .. .::~...:il 
lanl.lv·llh:&, iamb~:m. a a»bli.:n.:.a ao ~.·Mul.i:,h 
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h: {<trt 1"') ,, "I"''" Ulh p:w.·~·~ inobjc..•tável st" 
,,;om~ot\h.:~;,uuu:.. ,, papi.l ttl(!.'t.tli\\J "'UC dl.'VC· 
rdo dci.nnJ:k:Uitar. rclrl.U,..~mcntc a tnLcgração 
das instituições de cn~mo ~upcriur por elas 
apoiadas C<lm todos o~ segemcntos da comu
nidade a que servem. 

CUmpre-nos reconhecer. outrossim, que, 
sem o c1Ctívo c..:oncurso dessas fundações. 
no momento aluai. dífidlmente as institui
ç.>es federais de cnsmo superior conseguirão 
desenvolver !>uas metas de pesquisas, geren
ciamcnto do Sl.'TViÇO de saúde e extensão de 
outros servtços as populações. carentes de 
sua comuriidadc, dc:scaracteri7.ando-&e deste 
modo a verdadeira missão· da universidade. 

Fiilalmente~ quanto ao controle das ativi
dadcs poi- elas desenvolvidas,· permitimo-nos 
discordar da rcdação da alinea a do art. z> 
do substitutivo da Câmara dos. Deputados 
(controle de gc:st1io da Fundação de Apoio 
pelo órgão máximo da respectiva Instituição 
Federal de hnsino Supen()r), preferindo aque
la no inciso I, do art. 5'>, do projeto de lei 
original (cOntroh.~ de gestão da Fundação 
de Apoio pela direçã<l da respectiva Institui· 
ção Federal. de l·m~ino Superior), por garan
tir a essas tundações uma maior agilidade 
dcci!.6ria. Propomos ao mesmo tempo, a re
jeição do art .. ~ in totum do texto daquela 
Casa (rcnovaçãQ de cadastro da Fundação 
de Apoio com base cm parecer conclusivo 
de comissão fis.c-dli:.r.adora, composta por re· 
prcsentantes dos Ministl:rios da Educação, 
Saúde, Agricultura e Previdência Social, da 
Secretaria da Ciência e.Tecnologia da Presi
dência da República c da empresa pública 
financiadora.de Estudm> e Projetas- FlNP), 
por c;ntendermos que o.controlc e a ficaliza
ção nele 'COntidos já estão implícitos nos arts. 
6° c 8° do rct"crido texto, e dependem legal
mente do MiniMério Púbico, de vez que se 
constituem <.'1Il pessoas jurídicas de direito 
privaCldo. 

po.c;cposto, acolho o substitutivo da Câ
mara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado· Federal nu 1.407; de 1988 (n° SS. de 
19~ na origem) com as modificações por 
mim proposta:., cOnforme o .que segue: 

PROJETO Dlll.E! DO SENADO 
WBS, DE 1988 

Dispõe sobre as Fundaçõea de 
Apoio às In.stituiç:Oes de Enaino SuM 
peri.or c dá outraS Pto:vWénciaa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ficam reconhecidas e legitimadas 

as fundações de apoio, sem tins lucrativos, 
instituídas pelas instituições Federais de En
sino Superior. ou criadas no âmbito, com a 
finalidade de apoio ao desenvolvimento de 
seus projetas de pesquisas, ectensão, geren
ciamento das atividadcs de ~úde e assisten
cia ao estudante. 

§ }'·>A entidade de que cogita esta lei é 
pessoa jurídica de direito privado. 

§ 2° O reconhecimento das fundações 
de apoio dependerá de aprovação prévia de 
seus estatutos pelo Minitério da Educação. 

Art. 2<> A aprovação do Estatuto da Fun
dação de Ap01o pelo Minitério da Educação 
dependerá de comprovação das seguintes 
condições: 

a) previsão de controle de gestão da fun
dação de apmo pela direção da respectiva 
Instituição Federal de hnsino Superior; 

b) previsão de viabilidade financeira; 
c) previsão de participação, no colegia

do superior da entidade, de representante 
do MiniMério da l•:ducação. indic3.do por seu 
IILUiar: 

âJ f.!X."-'Tt."ldo j!z.liuito d:l\ t"unçôc~ de dirc· 
'f<tU l" )Jarli~·jj~•lyiU ~·111 \}1'~~0~ u~ I.ÍCJibcra~O 
..:ukli\~. 

e 1 pr.x.'t.~'"~ "-'kl i\ o par a admi~~o d~ ser
vidores; 

l'aragrato unico. Apü~ sc..•u n..·t·unht-:c.'Jmcn· 
to, a l"undação de ap01o ~ra m:.r.:rita ~o.·m Ca
dastro no Ministério da Educação. 

Art. 3° Compete às fundações reconheci
das ou criadas na forma dcst.a lei exercer as 
atividades de apoio técnico à execução de 
projetas de pesquisa e de extensão do inte
resse da respectiva Instituição Federal de 
Ensino Superior, participando elas diretamen
te do procedimento de apresentação~ aprova
ção e gestão de projetas. após prévia autori
zação da Instituição Federal, 

Art. 4° A fundação de apoio de que tra
ta este lei, devidamente cadastrada no Minis· 
tério da EducaÇA:o, poderá: 

1 - celebrar contratos, convênios, ac<lr
dos e ajustes de: 

a) apoio técnico com a respectiva Insti
tuição Federal de Ensino Superior, 

b) financiamento e gestão de projetas cien
Uficos tecnológicos, com agencias financiado
ras. oficiais e particulares; 

c) prestação de serviços científicos, tecno
lógicos, médicos e culturais_ com entidades 
da administra_ção pública ~ part~C!llai-es; . 

d) assistência ao corpo discente da res
pectiva Instituição Federal de Ensino Superior, 

II- utilizar-se de bens, serviços e agentes 
da respectiva Instituição ~edecil de Ensino 
Superior para o seu funcionamento, inedian
te procedimento legal próprio. 

Parágrafo único. É inexigíVel a licitação 
para o desempenho das atividades referidas 
neste artigo, quando a entidade contratante 
ou contratada for a respectiva Instituição 
Federal de Ensino SuperiOr. submetendo-se 
a fundação :à legislação vigente Sobre a mat~~ 
ria, nos demais casos. 

Art. 5° Na gestão financeira dos recursos 
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam-se 
as fundações de que trata esta lei a: 

I - obsetvar os princípios e normas cons
titucionais e legais, referentes à contratação 
de obras, bens e seMços, bem como à aliena
ção de bens móveis e imóveis; 

II - prestar contas dos recursos recebi
dos ao órgão financiador e ao Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 6° Submetem--se as fundações de 
apoio ao controle finalístico das respectati
vas Instituições Federais de Ensino Superior, 
sem prejuízo da fiscalização exercida pelo 

Ministério PCiblico, na forma da legislação 
vigente. 

ArL ?O As fundações de apoio existentes 
na data da promulgação desta lei serão ins
critas no cadastro do Ministério da Educa
ção no prazo de trinta dias contados do iní
cio de sua vigência. 

Parágrafo t1nico. Comprovado no ato de 
cadastramento referido neste artigo o desa
tendimcnto pela fundação de apoio ao dis
posto nesta lei, ser-lhe-á estipulado o prazo 
improrrogável de noventa dias para adaptar 
às exigências nela fiXadas~ sob pena de lhe 
serem vedadas as competências c atribuições 
estabelecidas nesta lei . 

Art. 8° As Instituições Federais de Ensi
no Superior poderão, p6f.ôelibcraÇão"dC seu 
órgão núximo, instituir fundação de apoio 
desde que seja respeitado o disposto nesta lei. 

Parágrafo único. O registro do ato de ins
tituição e do estatuto de fundação de apoio 
dependerá de aprovação prévia do Ministé
rio PCiblico e do Ministério da Educação. 

Art. ~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 10 •. Revogam-se as disposições cm 
contrário. 

Sala das Comi~>Cs, cm 3 dt.~ abril dl• 
1991. - Lourembcrg Nunes Rocha _ 1 1 rt.·~s 

dente: Garibaldi Alves Filho - R"·latur; 
Meira Filho; Junia Marise; Jonas Pinhel· 
ro; Coutinho Jorge; Flaviano MeJoj Joio 
Rocha; Josapbat Marinho; João Calmon; 
Carlos Palrocir.üu; libperuiá.o Am1n; 1-HYOi
sier Maia; WilSon Manins. 

PARECER N°32, DB 19!11 

Da Cõmissio de Aauntoa So
ciaia, ao Pi-ojeto de Lei da camara 
n° 24190 (na origem, Projeto de Lei 
n° 1.102-B), que "d.6 nova redação 
ao an. 492 da Conaolldaçlo das Leia 
do Trabalho". 

Relator: Senador Ronaldo Araglo 

I Relatório 

De autoria do DeputadO Federal Francis
co Amarai. o Projeto de Lei da Câmard n° 
24.190 (na origem. Projeto de l.ci nu 1.102-B), 
1~á nova redação ao arL 492 ·da Consolida
ção das Leis do Trabalho". 

Concebido por seu ilustre autor como 
um projelo de lei autônomo, recebeu pare
cer favorável da Comi!.São de Constitltição 
cJustiçae de Redação, da Camara dos Depu
tados, por sua constitucionalidade c juridici
dadc, mas contrário pela técnica legislativa. 
Sob a fonna de substitutivo da Comissão de 
Trabalho - que inclui a norma proposta no 
corpo da Consolidação das I .eis do Trabalho, 
com o acréscimo de mais um parágrafo ao 
seu art. 492 - 1 foi tinalmcnte aprovado por 
aquela Casa e remetido ao Senado Federal. 

A iniciativa veda a dispensa do emprega
do sindicalizado, a partir do registro de sua 
candidatura a cargo de direção ou represen
tação sindical e: se eleito, ainda que suplen
te, até um ano após o final do mandato, ~I
vo se cometer falt.a grave. 
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II Voto do Relator 

Previsto pelo art. 8°, item VIII, da Consti
tuição da República. o preceito que se pre
tende incluir na Consolidação das Leis do 
Trabalho pare~-nos oportuno. quanto aao 
mérito. pela reafirmação ela liberdade sindi
cal. Somos, assim, pela aprovação do Proje
to de Lei da Câmara n"' 24/90, que na origem 
é o Projeto de Lei n" 1.102-ll. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1991. 
Almir Gabriel - Presidente. Ronaldo Ara
gão - Relator; Nelson Wedckin; Bpitáclo 
cafeteira; Wtlaon Martina; Beni V eras; 
Antonio Mariz; Guilherme Palmeira; Jo
nas Pinheiro; Odacir Soares; Jutahy Maga
lblics; Flaviano Melo; Coutinho Jorge; Jo
s6 Eduardo; João Rocha Carloa Patrocfnio. 

PARECER N°33, DE 1991 

Da Comiss§o de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei da CAmara 
doa Deputados D0

_ 84, de 1990 (n° 
LS23-B, de 1989, na origem), que 
concede penslo especial a Nelcy 
da Silva campos e outros. 

Relator: Senador Odacir Soares 
De iniciativa do eminente parlamentar 

Oswã.ldo Lima FHhu, o presente projeto de 
lei objetiva conceder pensão especial àque
les que, num ato de coragem e hcroL!.mo. con· 
seguiram, com o risco de !l-Uas próprialõ vidas, 
rebocar o petroleiro "Jawbá" que, incendia
do, ameaçava explodir o parque de inflamá
vci~ do porto do Recife c o próprio bairr<> 
residencia~ no dia 12 de maio de 1985. 

São bcncticiários da proposição o Práti· 
oo-da Barra do Porto de Recife. Nclcy da 
Silva Campos; o Mestre de Cabotagem Arlin· 
do Rodrigues da Silva; o Primeiro Condutor 
Moauri:.t:-1 \Vcdt.:r ~h:ning \.h~ Olivcir;a; u:-,. 
M<truahcrr~J:. Ho.:n\:d.itu I lei! r l"!U\." Ot~ S!l\':1, 
Jv11.V Lcuuil,u~:. .... t. ... ~ :luUlhll.': S....v\.:rin~:. \' .lll:otim 
J.4 Cunlía; l) r...-it .. h_jU Jt.• c,,m . .:·:-. 'l\:."\)i.11liU_Üu 
Cahx:lo 1.h. Suu.f.a; \J l·ugui":>l<l J•J<t•l Malh.ICI 
dillt Sanlü:-. ~~o Ü11inhdro 1.ui1 Fcn~..·ira Ne
to. h:;.h.~ :..io ~'·"' nomt·:-. qu~.: tíguram na dc..'Cla· 
r&ç.ilü C"KpcüiU.-. t""l.' ·:\!.>-.~n.:oa.ç:i\1 dus. PrálJcGS 
dos Pun~ du t' . .\1-lao.l~.> oJ~.· Pernambuco, co· 
mo intcgr<~.nt(!:) da tripulação do rebocador 
Saveiros. que operou no evento. 

Trata-se aqui de reconhecer a brawra e 
o elevado sentido de cumprimento do dever 
que esse punhado de homens teve lli bordo 
do rebocador Savciros que, Conduzido cm 
perícia invulgar, liVrou a cidade de Recife 
da ameaça de explosão do petroleiro. A na
ção bra&ilcira assbliu comovida e agradeci
da à heróica ação daqueles senidores. 

O projeto em questão obteve, em sua tra
mitaçao na Câmara dos Deputados, aprova
ção da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, a da Comissão de Finanças e 
Tributação. nos termos do substitutivo então 
oferecido. 

Nosso entendimento é que se trata da 
proposta relevante e merecedora de aplau· 
so. Gostaríamos. contudo, de oferecer novo 
substitutivo de modo a sanar algumas impro~ 

pricdades que. a nosso ver, poderiam causar 
embaraços a sua sanção. 

_ Por tratar-se de projeto de lei atfpico, 
ou seja, não atende às características de abs
tração e generdlidadc- e sim de proposição 
dcstmada a amparar determinadas pessoas. 
é necessária a citaçAo nominal de todos os 
seus beneficiários., de modo a evitar-se ambi
güidade na sua aplicação. 

Outro aspecto a considerar é quanto ao 
valor da pensão que está explicitado em salá
rios mínimos. Como a Constituição brasilei
ra proíbe a vinculação dessa unidade de ga
nho para qualquer fim (art. 7°, inciso IV), 
sugerimo~ a transrormaçã') da pensão em va
lor equivalente a 8 (oito) salários mínimos. 
Aliás, esse tem sido o procedimento adota
do por esta Casa para as demais propostas 
de conccs .. •;ão de pensão especial. 

O reajuste do beneficiário será assegura~ 
do no tocto do projeto de- ICi, utilizando-se; 
pari--tanto, os mesmos índiceS que a· Gover
no F'cdcr,d determina para as demais aposen
tadorias e pensões. 

O nosso substitutivo, repetimos, é no sen
tido de eliminar as ralhas de técnica legislati
va e inconstitucionalidade. 

Somos.. assim, favoráveis à aprovação do 
presente projeto de lei: nos teriDos do substi
tutivo que <)ra oferecemos e que passa a inte
grar o presente parecer. 

SlffiSTITUTIVO AO 
PROJETO [)R LRl DA CÂMARA 

N° 84, DE 1990 

Concede pensão especial a Nelcy 
da Silva Campos c outros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1° Fica concedida pensão especia~ 

mensal, vitalfcia! no valor de Cr$ 70.694,56 
(~nta mil seiscentos e rioventa e qualro 
cruzeiros c cinqücnta c scjs centavos)a Nelcy 
da Silva Campo~ Prático da Barra do Pono 
do Recife, no I !stado de Pernambuco; a Ar
lindo Rodrigues da Silva, Mestre de Cabota
gem: a Walter Stcrring de Oliveira, Primei
ro Condutor-Motorista; a Benedito Henri
que da Silva, Marinheiro: a Teodomiro Calix
to de Souza, Moço do Convés; a João Laurin~ 
do de Sou ... a, Marinhciro;a Severino Valentim 
da Cunha; Marinheiro, a João Manoel dos 
Santos, Foguista; e Luiz Ferreira Neto, Cozi
nheiro, que atuaram no reboque do petrolei
ro "Jatobá11

, em 12 de maio de 1985. 
Parágrafo único. 1\ pensão esepecial pre

vista neste artigo poderá ser percebida cumu
b.Ih·anlcnlll' i..'VIII•tULn' p~..·n:-.ãuouaposcntado~ 
l'l.<l t..l.J l'r.:_v.J(:UI..:I.t ~v(;Jai ~,.· M!rà reajustada 
M~gundu v.. mJil''-':) nJ\Jiáf.Àu~ para as demais. 
pi.:nl>l,~~.'!) paga:. pdo Tt..~iuru Nacional. 

Art 2." • \ •.11. .. -:,pc.::-.a t.lt.·..:orrcme desta lei 
correrá à conta de encargos prcvidcnd:'irios 
da União ---recursos sob a supc.·rvi:.ã~> Jo 
Ministério da Economia, Fazenda c.~ !>laneja~ 
menta. 

Art. 30 Esta Lei, entra em vigor na data 
dt1 sua publicaçlo. 

-Art. 4()Rcvogam-se as disposições em con
trálti.O. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1991. 
Almir Gabriel- Presidente; - Odacir Soares 
- Relator; Ronaldo Aragão; João Rocha; 
Carlos Patrocfnio; Amir Lando;J osE: Eduar
do; Wilson Martim; Bcni Veras; AntOnio 
Mariz; Flaviano Melo; Guilherme Palmei
ra; Jonaa Pinheiro; Coutinho Jorge; Nelson 
Wedctin. 

PARECER N" 34, DE 1991 

Da ComiJslo de Educaçlo, sobre 
o Projeto de Lei da C4mara n° 87, 
de 1990 (n() 2912--B, de 1989, na ori
gem), que "autoriza o Poder Executi
vo a criar a Eacola Agdcola Federal 
de Itabaiana, no Estado de Sergipe". 

Relator: Senador Joio Rocha 
O Projeto de Lei da camara no 87, de 

1990 (n° 2.912-B, de 1989, na origem), do 
Deputado José Queiroz, autoriza o Poder 
Executivo a criar a "Escola Agrl'cola Federal 
de ltabaiana", no Estado de Sergipe. Esse 
estabelecimento de ensino dedicar-se-á ~ ofer~ 
ta de cursos de segundo grau destinados ~ 
formação de técnicos em agricultura e pecuá
ria-

Segundo o projeto, as despesas da instala
ção e runcionamCnto da mencionada escola 
correrão à conta de dotações especfficas do 
Orçamento da União. A proposição, ademais, 
concede o prazo de noventa dias ao Poder 
Executivo para, ouvido o Ministério da Edu
cação, regulamentar a lei. 

Em sua justificação, o- Deputado José 
Queiroz afirma ser ltabaiana o terceiro mu
nicípio mais populoso de Sergipe, o mais im
portante economicamente da microrregião 
do agreste e o_ maior produtor agrícola do 
estado. O município dispõe de duas grandes 
barragens e de um açude construido pelo 
Departamento Nacional de Obras Contra a 
Seca - DNOCS. Além disso, tem sua produ
ção apoiada em estrutura agrária em que 
não há o latif(mdio. 

Após descrever as condições favoráveis 
de que está dotado o município para a produ
ção agropecuária, conclui o representante 
sergipano faltar, a ltabaiana. "a instituição 
de uma escola agrotécnica, para melhor apro
veitamento, através de metodologias atualiza
das, de todo o potencial de que é dotada a 
re~o". 

É impossfvel conceber a agricultura mo
dema e seus el~ados lndices de produtivida
de sem o concurso da tecnologia e da corres
pondente formaçã-o técnica dos recursos hu
manos necessários. São conhecidas, hoje, téc
nicas agrícolas as mais diversificadas, que 
possibilitam formas de utilizaçãO de amplitu
de bastante cctensa. Algumas são adaptadas 
a empresas de elevada capitalização; outr~ 
a unidades de reduzidas disponibilidades de 
recursos financeiros. Nenhuma delas, entre
tanto, prescinde da mão-de-obra que dete
nha os conhecimentos técnicos imprescindí
veis para seu emprego. 

Em qualquer hipótese, a rormação agrQ
técnica propiciada por escolas situadas nas 
proximidades do setor rural possui efeito. 
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multiplicador do emprego de técnicas ino\!a
doras. 

Outro elemento th.~ rclcvâm•ta na 'JUf:::.tâl.l 
cm I ela é o fatu d.c, rccunhccJJ41DI\.'tJh.: .• 1 cc.lu 
caçã.o miniMrada no meio rural d~t ~t~ c:m 
condições ainda ma. i:. a~.h.:cr~:. i.Jo l.f. uc .a uh.· · 
recida no scwr urbano. Basta lr.:mbr:tr. a ..:l:t· 
se rc:.~pcito, a pouca ilcxibi!idad..: do~ \,'urrícu, 
los c a trdn:.fcrCncatt, comumcnLc mccanica, 
de :.istcmas de t.'duc.ação conccbu!a~ para áre
as urbanas. 

A criação de escolas agrotécnicas cm re
giões que tenham vocação para a produção 
agropccuária representa possibilidade efcti
va de fazer a instrução, nesse caso, voltar
se para a realidnade da clientela da institui
ção de ensino. Iniciativa~> dessa natureza con
correrão para melhorar os nfvcis de educa
ção do sctor rural c diminuir 0$ elevados ín
dices de repetência e evasão aí existentes. 

Ante ,o exposto. opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das C'.omissões, em 3 de abril de 
1991. Lourembcrg Nunes Rocha - Presi
dente: Joio Rocha- Relator;- Mcira Filho; 
Jónia Marise; Jonaa Pillhciro; Esperldllo 
Amin; Coutinho Jorge; Joaaphat Marillho; 
Joio Calmou; Darcy Ribeiro; Lavoilicr 
Maia; Carlos Patrocínio; Wlllon MartiDJ; 
Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O expediente lido vai ~ publicação: 
(Pausa.) 

Foi"ani encaminhados à publicação pare
ceres das comissões de assuntos sociais e de 
educação que concluem favoravelmente aos 
Projetas· de Lei 9a Câmara_ _n0;1:_24 e !37-1 9-e 
1990, -e faVórâVelmente, nos termos de substi
tutivo que oferece, ao de n°_"84,- deT99([ 

As proposições ficarão sobre a mesa, du
rante cinco sessões ordinárias, para recebi
mento de emendas, nos termos do Art. 235, 
II, D; do Regimeritó Interno. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Beneví
des) -Sobre a mesa, projetes que serão li· 
dos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO 
SENADO N° 56, DE 1991 

Revoga o § SO do art. 20 da Lei 
n° 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, 
que regula a liberdade de maDifesta
çio- do pensamento e de informa
ções e o inciso II do § 3° do art. 138, 
do Decreto-Lei n° 2848, de 7 de de
zembro de 1940, qu-e institui o Códi
go Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica revogado o § 3° do art. 20 

da Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. 
ArL "? Fica revogado o inciso II do § 3° 

do art. 138 do Decreto-Lei n° 2848, de 7 de 
dezembro de 1940. - -

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as dispósiÇ6es em con
trário. 

Justificação 

Os dispdsitivoS que se trata de revogar 
com o presente projeto de lei dizem respei
to à inadmissibilidade da exceção da verda
de no crime de calúnia, em decorrência da 
função exercida pelo ofendido. 

Assim sendo, o § go do art -20 da Lei -n° 
5.250 (Lei de Imprensa), estabelece que a 
exceção da verdade não é admitida contra o 
presidente da República, os presidentes do 
Senado e dã Cãmara doS DepUtados, os mi
nistros do Supremo, os -chefes de Estado ou 
de governo estrangeiro, e seus representan
tes diplomáticos. 

O § 3°; iriciso II, do art. 138 do Código 
Penal, por sua vez, estabelece que não cabe 
à occeção da verdade contra o presidente 
da República ou contra chefe de governo es
trangeiro. 

Ora, segundo a própria definição legal 
C'caluniar alguém; imputarido-lhe falsainen
te fato definido como crime"), é da essência 
da calúnia e' falsidade da implltãção. Assim 
sendo, provada_ a verdade da imputação, es
ta se apresenta expungida da licitude penal. 

Os dispositivos Cuja revogaÇão propoi:nos 
estabelecem, simplesmente, que, se o Presi
dente da _República e as outras autoridades 
citadas forem acusadas de ações criminosas, 
essa imputação constitui cal~n~a, ainda que 
o fato denunciado seja verdade! 

A justificativa utilizada para sustentar tão 
absurdo privilégio é a de .que a imputação, 
ainda que de_ fato verdadeiro, iria supor o 
presidente d~ República ou outra das autori
dades indiCadas ao desprestígio de sua auto
ridade e a veXamç incompatfvel com a majes-
tade de seu cargo. , 

A- doutrina tem criticado severamente 
tais dispositivos. Vejamos o que diz, por exem
plo, F.A Gomes Ne~o, a propósito do Códi-
go Penal: -

~'Ós_ QUtrOs. casoS em-que não é: ad
mitid~ a prova· da verdade são o de 
que a :pessoa ofendida seja o presiden
te da República e dem3.is fUncionários 
referidOs no art. 141 e se a pessoa a 
queín o crime é imputado tiver sido 
absolvida por sentença ir_r~rrfvel. 
Na primeira parte, nota-se uit.cunho 
nitidamente ditatoriaL O pretenso bem 
jurfdico tutelado af nãO é a honra de 
ninguém, mas a pessoa tida então _co
~o sagracf? do presidente da Reptíbli
ca e até de funcionários subalternos 
e, indiiS.ivequanto a este, mesmo quan
do a imputação for em razão de suas 
funções, como está no art. 141. Quer 
dizer que o presidente da Rep11blica 
e outros funcionários não podem ser 
apontados como aurores- de crimes, 
mesmo de crimes funcionais, que afe
tam a todos, porque quem ÍIZer esta 
imputação não pode provar a verda
de e será então autor do crime de ca
I'Cmia! 

Para evidenciar o absurdo ditato
rial fascista do dispositivo, basta reá>r
dar.o que dispunha a nossa legislação 

anterior. O Código Criminal, de 1830, 
dispunha siD:tplesmente que, "o que 
provar o fato criminoso imputado se
rá isento de toda a pena" (arL 234); 
o Código Penal de 1890 dispunha que 
"é: isento de pena o que provar ser· 
verdadeiro o fato imputado, salvo quan
do o direito de _queixa resultante de
le for privativo de determinadas pesso
as" (parágrafo tí.nico do art. 313) e "é 
vedada a prova da verdade, ou noto
riedade do fato imputado à p-essoa ofen
dida, :salvo :se esta: a) for funcionário 
público ou corporação, compreendi
dos n~ta disposiçãO os senadores, de
putados, conselheiros municipais, in
tendentes ou prefeito, e o fato imputa
do referir-se ao exercício de suas fun
ÇÕCSi b) permitir a prova; e) tiver si
do condenada pelo fato imputadoi e 
ainda, apenas unão se admitirá e:ssa 
prova rio CaSo das ofensas previstas 
nos arts. 322, §§ 3° e 4° deste_Código" 
(art. 318). Por sua vez o artigo e pará
grafo sanciOnados não se referem a 
cal(mia, nem a injória, mas até as- ex:
clui expressamente, compreendendo 
apenas outras ofensas, o que permi: · 
te o entendimento de que quando se 
tratasse de calú.nia, por ser esta impu
tação de fato definido como crime, 
fosse admitida a prova da verdade". 
(m "Teoria e Prática do Código Pe
nal", de F.A. Gomes Neto, José Konfi
no Editor, a 961, pág. 331). 

São de Aliomar Saleiro, ex-Ministro do 
Supremo TribUnal Fe4eraf, pai sua vez, as 
seguintes considerações sobre a regra conti
da na Lei de Imprensa: 

''Faz do Presidente da Rep6blica 
e de outros funcionários graódos 
umas criaturas divinas e frit:Oa.VeiS, 
acima do bem e do mal, cujos crimes 
e fatos desabonadores, embora verda
deiros, não podem ser denunciados 
ou comentados." 

"Imagine-se que se instale no Alvo
rada um Nixon e os jornalistas, sem 
o insultarem, como, afiás, ·ocOITeu com 
os de Wa1ergatc, desfiem o novelo 
de seus cririles, corrupçõeS e vilanias. 
O Nixon caboclo poderá metê·los na 
cadeia e o Supremo Tribunal Federal 
não poderá conhecer da prova di ver
dade. Os magnatas têm prerrogativas 
de segredo e impunidadc.11 (in "Coinen
tários à Lei de Imprensa'\ de Freitas 
Nobre, Ed SaraiVa, 1978, pág. 98). 

A verdade é que, para além das incon
gruências apresentadas pelos âispositivos 
em questão, eles se tornaram nitiáamente in
constitucionais, com a promulgação da COns
tituíção de 1988, que assegura o direito de 
resposta proporcional ao agravo, a plenitu
de de defesa (art. 5°, incisos V e XXXVIII, 
a, e o pleno ecercício do direito, dever de in
formação jomalfstica (art. 220, § 1~ 
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Muito se critica a Lei de Imprensa, ran
ço do período autoritário, que mereceria ser, 
desde logo, alterada por inteiro. Enquanto 
isso não é possfvel, no entanto, temos de mo
dificar isoladamente aquilo que se nos afigu
ra mais urgente, dando primazia e efetivida
de ao nosso texto constitucional, balizador 
das garantias maiores da sociedade. 

Estas as considerações que submetemos 
ao alvedrio de nossos pares, crendo-as sufi
cientes para o convencimento da oportunida
de e conveniência desta iniciativa. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1991. - Se
nador Jutahy Magalhfies 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 5.250 
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967 

Regula· a liberdade de manifesta
ção do pensamento e de informaçlio. 

Art. 20. Cã.luniar alguém, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime: 

-······-·········---·····-··--
§ 30 Não se admite a prova da verdade 

contra o presidente da República, o presiden
te do Senado Federa~ o presidente da Câma
ra dos Deputados, os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, chefes de Estado ou de go
verno estrangeiro, ou seus representantes, 
diplomáticos. 

LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO 
PENAL E À LEI DAS CONTRA

VENÇÕES PENAIS 
DECRETO-LEI N" 3.914 

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1941 

Lei de Introdução ao Código Penal (De-· 
creta-Lei n° 2 848, de 1940 e :a Lei das Con
travenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688, de 
3-10-1941). . 

CAPÍTULO V 

Dos crimes contra a honra 

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime: 

§ 3° Admite-se a prova da verdade, salvo; 

II se o fato é imputado a qualquer das 
pessoas indicadas no n° I do art. 141; 

(À Comissão de Educação _ deci
são terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 57, DE 1991 

Dispõe sobre o exercfcio da profissão 
de Técnico em Turismo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica reconhecida cm todo o terri-

tório nacional a profisdo de Técnico eDL'TU.
rismo, observados os preceitos desta lei. 

Art. z:' O exerCfCfo da profissão de Técni
co em Ty_rj_smo é privativo: 

a) do diplomado em curso superior de 
Turismo devidamente reconhecido; 

b) do diplomado por estabelecimento de 
ensino superior estrangeiro, em curso similar, 
desde que o respectivo diploma seja revalida
do ua forma da legislaçio vigente; 

c) do professor titular, assistente ou ad
junto das cadeiras de Teoria e Técnica de 
Turismo e de Planejamento e Organização 
de Turismo em estabelecimento de ensino 
superior, oficial ou reconhecido há mais de 
2 (dois) anos; · 

d) dos qpe, na data da promulgação des
ta Ie~ tenham 5 (cinco) anos do efetivo cc:er
cfcio na área de Turismo. 

ArL 3° As pessoas habilitadas na forma 
da presente lei farão o registro do respecti
vo diploma no órgão competente do Ministé
rio da Educação. 

Art 4° As atividades desenvolvidas pelo 
Técnjc_Q~em Turismo compreendem a utiliza
ção de têcnicas com os seguintes objetivos: 

I - criar, elaborar analisar e interpretar 
planos e projetes turísticos; 

II - realizar estudos e interpretar dados 
sobre os costumes, práticas e hábitos de cor
rentes tutí.sticas; 
_ III- _e_!Ditir pareceres, elaborar relatórios, 
planos, laudos e prestar assessoria técnica 
especializada; 

~ IV - elaborar projetas ou estudos de pla
nejamC:ritO,· Orgariizã.Çãõ, funcionamento e ex
ploração de empreenâimentos turísticos em 
empresas privadas ou páblicos, subordinadas 
à Empresa Brasileira de Turismo- EMBRA
TUR; 

v - realizar estudos aplicados e explicar 
fenômenos turfsticos, bem como as respecti
vas a:rigens, mudanças e evoluções. 

Art. 5° Fica acrescido ao Grupo da Con
federação Nacional das Profissões Liberais 
do Quadro de Atividades e Profissões da 
Consolidação das Leis do Trabalho a catego
ria de Técnico em Turismo. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da data da sua publicação. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. go Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificaç!o 

Seria dispensável salientar a importância 
econ_ômico-social do turismo no Pafs e n_o 
mundo. Ademais, é uma atividade que ten
de a crescer com intensidade nas próximas 
décadas, em face das reduções das barreiras 
que separam povos e estados. Daí a impor
tância de dar a essa atividade o tratamento 
que merece. -

É nosso propósito, através deste projeto 
de lei que ora submetemos :a apreciação do 
Congresso Nacional, elaborar uma legislação 
especffica que discipline os direitos e deve~ 
res do Técnico em Turismo, a exemplo de 

outras profissões que tiveram os seus ccercf
cíos regulados em lei 

As atribuições do profissional de Técni
co em TUrismo não foram ainda regulamenta
das, em virtude da sua recenticídade em nos
so meio. De fato, somente há pouco tempo 
o nosso Pafs começou a adotar os critérios 
utilizados por países onde o turismo é mais 
desenvolvido. Apesar das dificuldades que 
sofre, como a falta de adequados serviços 
de transportes, comunicações e hospedagem, 
o turismo, no Brasil, vem se expandindo, prin
cipalmente após O esL1belecimcnto de incen~ 
tivos legais às atividades ligadas à área. Com 
isso é da máxima imponância que tenhamos 
nesse campo, um técnico especializado capaz 
de prooiOvê-lo em condições satisfatórias. 
Assim, a p~posta que formulamos tem co
mo objetivo credenciar o ·CICercfcio de uma 
profissão que, ao lado de outras já reconhe
cidas, reclama, também, a sua presença, bem 
como significa o apreço que todos nós legisla
dores devemos a um dos serviços necessários 
k nossa comunidade. 

Na Classjficação Brasileira de Ocupantes 
dp_ Sistema Naçional de Empregos - SINE, 
do Ministério do Trabalho. consta o grupo 
5-91 referente aos Agentes de Viagens e, 
Guias de Turismo. 

Na Confederação Nacional do Comércio, 
mencionado na Consolidação da$ Leis do 
Trabalho, consta no 4° grupo: empregados 
em turismo e hospitalidade. 

Nos cursos mantidos pelo Senac c_onsta 
no grupo 11função de turismo e hospitalida-
den Guia de Turisino. _ 

Na listagem e caracterizaÇão de_ cursos 
de qualificação profiSSional do Senai, cons
ta: Agentes de Viagens e Guias de Turismo, 
com a finalidade de atender a área de turismo. 

No dicionário de ocupações do Senai cons
ta- função de turismo e hospitalidade: recep
cionista. 

O primeiro curso superior de Turismo 
do País, reconhecido oficialmente, foi o Insti
tuto de Artes e COmunicações da Universida
de Católicii de Petrópolis. A &cola de Comu
nicaçõeS e Artes da Universidade de São Pau
lo o criou em 1975. Entretanto, a primeira 
no campo da formação de mão-de-obra qua
lificada para atuar nos setores que compõem 
o campo de trabalho das profissões de turis
mo foi o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC Hoje, já existem ou
tros cursos que fornecem a esses profissio
nais uma formação mais especializada. 

Como se pode constatar, a atividad'f! de 
turismo já faz parte de uma catalogação de 
cursos e de desempenhos qualificados. Cum
prindo-se, agora, tão-somente, que se faça 8 

sua regulamentação profissional que, certa
mente, virá assegurar melhores condições 
de amparo ao trabalho, novas perspectivas 
de emprego, ensejando oportunidade e incen
tivo para o aprimoramento de suas funções. 

Por todas. essas razões, aguardamos cOn
fiantes dos eminentes pares do Congresso 
Nacional plena acolhida deste projeto, pelas 
sqas significativas repercussões de caráter 
'econômico-social 
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Sala das Sessões, 8 de abril de 1991. -Se
nador Marco Maciel 

(À Comissão de Assuntos Sociais 
_ Deci.são Terminalíva.) 

PROffiTO DE LEI DO SENADO 
N" 58, DE 1991 

Estabelece critérios e mecanis
mos para a concessão de incentivos 
ao desenvolvimento das RegiOea 
Norte e Nordeste e do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° Sá o mantidos o Fundo de Investi

mentos do Nordeste- Finar, o Fundo de In
vestimentos da Amazônia.- Finam e o Fun
do de Recupeação Económica do Estado 
do Espírito Santo - Funres. 

Art. 2° Constituem recursos do Finar, 
do Finam e do Funres: 

I - dotações orçamentárias 
n- contnbuiçõesque lhe forem atribu!das; 
III - amortizações, juros, lucros, dividen-

dos, quotas de risco e quaisquer outras recei
tas derivadas da aplicação dos recursos pre
vistos. 

Parágrafo ó.nico. Quaritia não superior a 
dois por cento das dotações orçamentárias 
mencionadas no inciso I deste artigo desti~ 
nar--se~á a despesas de administração ds res
pectivos Fundos de Investimentos. 

Art. 3° Pelo prazo· :de quinze anos, a 
União destinará, mediante previsão orçamen~ 
tária, recursos que serão anualmente repassa
dos a:o Finar e ao Finam e ao Funres para 
aplicação segundo os critérios previstos nes
ta Lei. 

§ l 0 Para efeito do disposto no caput des~ 
te artigo, o mOntante a ser repassado, em ca~ 
da ex:ercfcio, não será inferior à média anual 
dos incentivos fiscais decorrentes, por força 
do Decreto~lei n° 1.376, de 12 de dezembro 
de 1974, das opções das pessoas juríÇ-icas cons
tantes das declarações de Imposto de Ren
da do período de 1985 a 1989. 

§ 2° No cálculo da média referida no pa
rágrafo anterior, cumputar.-se-ão os valores 
compulsoriamente destinados, no período, 
ao Programa de Integração Nacional - PIN 
e ao Programa de Redistribuição de Terras 
e de Estímulo à Agro-Indllstria do Norte e 
do Nordeste - Proterra, criados, respectiva
mente, pelo Decreto-lei n° 1.106, de 16 de 
junho de 1970, e pelo Decreto-lei n° 1.179, 
de 6 de julho de 1971. 

§ 3° Os valores de que tratam o caput 
deste artigo e os parágrafos anteriores serão 
corrigidos monetariamente,. consoante os se
guintes critêrios. 

I - aplicação do fndice Geral de Preços 
-Disponibilidade Interna (!GP-DI), da Fun
dação GeUilio Vargas ou,~ falta deste,. do ín
dice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatfstíca (IBGE); 

n - correçãO, a partir de seu valor em 
preços do mês em que tiver sido apresenta-

da a _respectiva declaração, do montante das 
opções feitas conforme o_ Decreto-Lei n° 
1.376R4, em cada um dos exercfcios de 1985 
a 1989; -

III - cálculo da atualização monetária até 
o mês-base ou de referência dos ex_ercfcios 
fiscais, sem prejufzo da correção correspon
dente ao período compreendido entre o me
Cã.niSnlo mês-base ou de referência e o mês 
em que se der a transferência dos recursos 
ao Fino r, ao· Finam e ao Funres. 

Art. 4° Os recursos administrativos· pelo 
Finar e pelo Finam s~rão aplicados, da se
guinte for~ nas respectivas regiões: 

I - até quarenta por cento, em emprésti
mos para atividades do setor privado; 

II - até trinta por cento, em participa
ções de capital; 

. III - o restante, em projetas públicos de 
infra-estrutura econômica e social. 

Art. 5° Os recursos a que se referem os 
incisos I e II do artigo anterior podem cons
tituir até setenta e cinco por cento do inves
timento tota~ no caso de microempresas. pe
quenas e médias empresas e pequenos produ
tores rurais, e até cinqüenta por cento nos 
demais casos, sendo computáveis no capital 
próprio imóveis e benfeitorias utilizados no 
projeto. 

Art. 6°- Pelo menos sessenta por cento 
das aplicações relacionadas aos incisos I e 
II do artigo 4° desta Lei serão destinados a 
projetas de microempresas e pequenas e mé
dias empresas, pequenos e médios produto
res rurais, suas cooperativas e associações. 

Parágrafo tí.nico. A Sudene e a Sudam 
prestarão assistência técnica às empresas 
mencionadas- no caput deSte artigo, para a 
implementação de seus projetas. 

Art. 'JO Os empréstimos mencionados no 
inciso I do artigo 4° obedecerão às seguintes 
condições:-

! - atualização pela menor correção mo
netária decorrente da variação de um dos se
gUintes indiCãdores: 

a) fndice de preços ao produtor dos bens 
produzidos pela empresa tomadora; 

b) fndice de Preços ao Consumidor (IPC), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta~ 
tfstica (IBGE); 

c) fndice de Preços por Atacado (lP A~ 
da Fundação Getúlio Vargas. 

n --Classificação nas seguintes categorias: 
a) prioritário~ com carência de três a 

quatro anos, prazo de oito a doze anos, e isen
ção de juros; 

b) preferenciais. com carência de dois a 
trêS anos, prazo de seis a oito anos, e juros 
de dois por cento ao ano; 

c) comuns, com carência de um a dois 
anos, prazo de quatro a seis anos, e juroS 
de três por cento ao ano; 

§ 1° Na aplicação dos prazos e carências 
será levado em conta o tempo de entrada 
em produção e o de maturação, perDtinen
tes ao tipo de atividade contemplado. 

'§ '2f' Serão prioritários os projetas de mi
croempresas. pequenas empresaS e pequenOs 
produtores rurais, bem como os que promo
vam pelo menos cinco, e preferenciais os 

que promovam pelo menos qUa!ro dos seguin
tes objetivos; 

I - expansão significativa do emprego;-
II - eleVação da produçãç de alimentos; 
III- uso de tecnologia nacional ou absor-

ção efetiva de te_cnologia estrangeira; 
IV - capacitação da mão-de-obra e me

lhor remuneração do trabalho, mediante, in
clusive, o emprego local de trabalhadores 
qualificados; 

V - interiorização do_ desenvolvimento; 
VI - desconcentração da renda; 
VII - democratização do capital. 
Art. g<> Aos enipreeÍldimentos prioritá

rios nos termos do parágrafo 2° do ãrtigo 
7°, será concedido, adicionalmente, o cancela
mento de dívida até o máximo de triri.ta por 
cento do empréstimo, se utilizarem pelo me
nos oitenta por cento de sua capacidade ins
talada e elevarem a quantidade de seus em
pregos produtivos. 

Parágrafo 11nico. O benefício de que tra
ta_ este _artigo._ aplicável somente após a entra
da em operação da empresa, implicará a re
dução de dez por cento das amortizações, 
se tiver sido atingida a utilização de oitenta 
por cento da capacidade instalada, de vinte 
por cento em caso de alcançados noventa. 
por cento, e de trinta por cento, se esta _se 
mantiver em cem por cento. 

ArL 9° Ü~ objetivos indicados tÍÔ parágra
fo 2° do artigo ~ determinarão a ordem de 
prioridade para a aquisição pela União de 
quotas ou ações, conforme o disposto no ar
tigo 4°, inciso II. 

Parágrafo t1nico. A União poderá vender 
suas ações ou quotas, decorridos três anos 
da aquisição, se-O valor de mercado assegu
rar ganhos substanciais e se a alienação não 
implicar a transferêndcia do controle _ou a 
mudança de sede da empresa 

ArL 10. Fazem jus aos beneffcios de que 
trata esta Lei as empresas com pelo menos 
cinqüClJ.ta por cento de seus ativos aplicados 
na região. 

Art. 11. Os projetas previstos no inciso 
III do artigo 4° serão aprovados pela Sude
ne e pela Sudam, e executados por entidades 
públicas nos setores de saneamento, -trans
portes, eletrificação, irrigação, treinamento 
e extensão em técnicas agrícolas e industriais, 
ensino básico e sat1de pública. 

Art. 12 Na administração dos incentivos, 
a Sudene e a Sudam: 

I - avaliarão o Sistema com vistas a seu 
aprimoramento, _conforme os objetivos indica
dos nos incisos I a VII do artigo 7°, e enca
minharão relatórios anuais ao CongreSso Na
cional; 

II - estabelecerão medidas para: 
a) disciplinar as priOridades na escolha 

dos projetes; 
b) evitar a concentração de vários proje

tes em um mesmo grupo ou empresa, bem 
como ampliações excessivas ou de projetes 
não totalmente implantados. 

Art. 13. Os mecanismos de desenvolvimen
to regiona:t instffufdós por esta Lei serão acio
nados pela Sudene e pela Sudam, no âmbi
to das respectivas regiões, com a participa-. 
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çã.o do Banco do Nordeste do Bi-asil SÁ 
(BNB) e do Banco da Amazônia S.A. (BASA). 

§ 1° As atribuições das Superintendên
cias e dos Bancos regionais para aprovação, 
acompanhamento e fiscalização dos projetes 
serão fixados em regulamento 

§ 2° As Superintendências e os Bancos 
regionais exercerão estrita flscalização das 
operações incentivadas e da aplicação dos 
recursos em conformidade com os critérios 
estabelecidos nesta Lei, devendo estruturar
se para o atendimento cabal das normas de 
controle do Tribunal de Contas da União e 
da Comissão Mista Permanente de que tra
ta o artigo 166 da ConstituiçãO Federal. 

ArL 14. Será suspensa a implementação 
dos projetas nos seguintes casos: 

I - desvio dos recursos alocados; 
II- alteração da ati vida de econOmica pre

vista; 
m - desobediência ao cronograma de 

execução. 
§ 1° Verificadas as irregularidades relacío

nadas nos incisos I, II e III, as entidades a 
que se refere o artigo 13 tomarão as medi
das administrativas e judiciais necessárias 
ao ressarcimento, por parte dos responsáveis, 
dos recursos irregularmente usados, com a 
devida atualização- monefáda, sem prejuízo 
das apurações das responsabilidades adminis
trativas, civís e criminais de todos os envoMdos. 

§ 2° O disposto no caput e no parágrafo 
1° deste artigo aplica-se também aos proje
tes em andamento ~ data de publicação des
ta lei, que serão reavaliados e terão suspen
sa sua ímplementação, nos termos em que 
foram aprovados, sempre que se configurem 
as irregularidades indicadas nos incisos I, TI 
e III. 

Art 15. Aplicam-se ao Fundo de Recupe
ração Económica do Estado do Espírito San
to - FUNRES, e ao Gnipo ExecUtivo para 
Recuperac:;ão Econômica do Estado do Espí
rito Santo - GERES, no que couberem, as 
disposições desta lei. 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

.Art. 17. Revogam-se os artigos 1°,""3°, 4°, 
11, 12, 13, 14 e 15 do Decreto-Lei n° L376, 
de 12 de dezembro de 1974, e, em especia~ 
a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, e 
demais disposições em contráijo. 

Justificação 

É sobejamente conhecida, e confirmada 
empiricamente ao longo da história do Bra
sil e da de vários outros países, a tendência 
ao agravamento, pela ação normal da dinâ
mica econOmica, das disparidades de desen
volvimento entre regiões de um mesmo esta
do. Assim ocorreu nos Estados Unidos da 
América após a independência, acentuando
se o diferencial entre o Norte e o Sul, bem 
como na Itália após sua unificação na segun
da metade do século passado. 

O movimento natural dos fatores de pro
dução, especialmente o capital e os recursos 
humanos mais qualificados. tende para on
de já se localizam em maior proporção esses. 

. mesmos fatores e se oferece um mercado 

mais promissor para os bens e serviços que 
eles têm condições de produzir. O reconheci
mento dessa~>c _realidades terá estado presen
te entre os formuli!dores_ da politica econô
mico-social brasileira, pelo menos desde o 
final dos anos cinqü_enta, época a partir da 
qual se instituíram diversos mecanismos e en
tidades com o objetivo de contrabalançar as 
condições adversas a um mínimo de equilí
brio no desenvolvimento das regiões brasilei
ra& 

A ccperiência dos mais de trinta anos 
de lá para cá mostrou, entretanto, que os in
centivos fiscais criados -:- com a finalidade 
de atenuar as tendências :à acentuação das 
disparidades - ficaram muito longe de atin
gir esse objeliVo. Tal malogro decorreu fun
damentalmente da orientação_dos incentivos 
e dos sistemas d~ sua aplicação: a primeira 
favoreceu fundamentalmente grupos indus
triais e atividades baseadas no latifúndio e 
na dilapidação dos recursos naturais, pratica
mente não concorrendo para o fortalecimen
to das forças produtivas das regiões em difi
culdadej os sistemas de aplicação envolveram 
o desvio de grande Parte dos recursos oriun
dos de renúncia fiscal pelo poder ptíblíco pa
ra rendas injustificáveis- na intermediação e 
em cust_os adm_inistrativos exagerados e infla-
dos. _ 

E além dos resultados insatisfatórios da 
polftica de desenvQlvimento -~gional dos últi
mos trinta anos, a política econOmica foi ou
tro fator a trabalhar, não na correção, mas 
no aprofundamento das de~ntagens das re
giões de menor desenvolvimento, ligadas :à 
tendência cumulativa dos mecanismos ditos 
de mercado. Senão, considerem-se os seguin
tes, entre os instruJ;J;tentos de politica econó
mica que desfavorecem aquelas regiões: 

a) distribuição de receitas tributárias rela
cionadas com os bens de m_aior valor agrega
do produzidos em áreas. do ÇenJ.z:o..S:ul e ad
quiridos pelo Norte e pelo Nordeste; 

b) pagamento ínadequado - ~por muito 
tempo inexistente - por recursos minerais e 
outros recursos naturais ex:trafdos das men
cionadas regiôesj - , 

c) tratamento desigual na remuneração 
das exportações, uma vez que as regiões mew 
nos desenvolvidas, exportadoras que são ba
sicamente de produtos primários e de bens 
elaborados com pouca transformação de 
seus recursos naturais, estão excluídas dos 
principais subsídios ~ exportação, como os 
do BeOex, na prática quase ccclusivos das 
grandes empresas manufatureiras, os do cré
dito ~ exportação e outros destinados aos 
produtos manufaturados; tratawse aí de polpu
da transferência de recursos em favor de gran
des empresas, que pouco beneficiam sequer 
as regiões Centro e Sul, dada a concentração 
de renda e a perda nas relações de troca in
ternacionais; que dizer então da discrimina
ção e do prejufzo para o Paf's em seu conjun
to e para as regiões menos desenvolvidas, 
em particular? 

d) perdas substanciais de recursos finan
ceiros em conseqüência do difex:encial entre 
as captações nas regiões menos desenvolvi-

das, obtidas pelos bancos comerciais, e suas 
aplicações, o que é insuficientemente contra
balançado pelas operaçõeso dos bancos ofi
ciais, atualmente em queda relativa no merca
do financeiro do País. 

O nosso projeto de lei visa, portanto, a 
obter do emprego dos incentivos regionais 
o rendimento que eles devem ter e que não 
estavam tendo_ no âmbito do sistema preexis
tente. Permitirá dar impulso ill> forças produ
tivas das regiões Norte e Nordeste e do Esta
do_ do Espírito Santo, bem como tornar me
nos desequilibrada a distribuição de renda. 

Isso propiciará, além da melhoria das con
dições de vida nas regiões incentivadas,_ a in
tensificação dos ganhos que o Centro-Sul ob
tém graças ao intercâmbio inter-regional, 
uma vez que _o Norte e O Nordeste são mer
cados significativos para a produção e,- por
tanto, fontes de renda para as áreas mais de
senvolvidas. 

Mais que isso, o projeto aponta um cami
nho de apoio ao desenvolvimento efetivo das 
regiões Norte e Nordeste c do Estado do 
Espírito Santo, em termos saciais e eco_nOmi
coS. Ao orientar-se pelo uso dos recursos na
turais, empregando e qualificando a mão-de
obra - local, e estimulando o crescimento 
técnico e tecnológico de empresas da regíão, 
o projeto indica, com efeito, uma tnlhã que 
poderá ser ampliada e aprofundada em to
do o País, oferecendo assim alternativas pa
ra o modelo que até hoje tem prevalecido e 
cujos custos estão_ representando um preço 
ccorbitante para o Brasil. 

Toda a reverSão, implicada no projeto, 
do desperdício e d_o favorecimento de interes
ses especiais para práticas de progresso efeti
vo tanto no campo económico-quanto no so
cial,. não causará qualquer gasto liquido no 
Orçamento Federal, porquanto os recursos 
que se manda aplicar não ultrapassam eni 
um só centavo o importe da renúncia fiscal 
que decorria do sistema anterior. O sistema 
proposto representa um signifiCativo avanço 
na transferência e na eficiência da aplicação 
dos re<::ursos públicos . 

Por outro lado, o sistema atual mostra
se anacrOnico e detenninante de distorções 
acumuladas nos trinta anos de sua operação, 
tais como, entre outras, acentuar a concen
tração de renda, a polarização nos grandes 
centros e práticas incorretas de enriqueci
mento. É farta a bibliografia a respeito, fru
to de estudos, análises e reflexão de técnicos 
de inegável competência. Portanto, as pro
postas contidas no projeto de lei levaram 
em consideração tanto as análises dos estu
diosos como os relatórios de comissões cons
titui:las pelos organismos póblicos envolvidos 
com a execução dos projetas de desenvolvi
mento regiona~ cujas conclusões apontam 
para a necessidade da adoção de novos meca
nismos de cap~ção, distribuição e aplicação 
dos recursos. 

Ainda recentemente, em relat6Iio data
do de 24 do corrente, um ministro do Tribu
nal de Contas da União verifica uma série 
de irregularidades ligadas. ~ operação atual 
do sistema e sugere procedimentos para asse-
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gurar a correta aplicação dos recursos ptíbli
cos orientados para o desenvolvimento regio
naL 

Assim, o projeto propõe a extinção da 
opção, no imposto de renda das pessoas jurf
dicasy como forma de captação e distribuição 
de recursos, dado o seu caráter impreciso, 
aleatório e de contorno extremamente pater
nalista, de vez que o sistema implantado en
volve renóncias de arrecadação de imposto 
e transferência graciosa de numerário, sem 
contraprestação. Por outro lado, são manti
dos os órgãos gestores, os agentes financei
ros e os fundos de investimento - o Finar e 
o Finam -, n.ão só como medida de econo
mia mas também por se lbes reconhecer a 
importância. Trata-se de órgãos que acumula
ram inestimável experiência quanto à realida
de sócio-econômica regional e h administra
ção de projetas. 

Por conseguinte, os recursos financeiros 
são desvinculados do Imposto de Renda, ori
ginando-se de dotações orçamentárias, pelo 
prazo de quinze anos. Esta medida, profunda
mente saneadora. prima pela transferência 
na gestão de recursos, previsão de seu mon
tante e controle de sua aplicação. Dispõe o 
projeto que o repasse dos fundos não é gra
tuito, prevendo-se a sua recuperação com 
as receitas dos empreendimentos beneficia
dos, que não serão, entretanto, onerados cx:
cessivamente pelas condições de financiamen
to. Ademais, a proposta permite que os fun
dos de investimento se tornem auto-suficien
tes dispensando gradativamente a coopera
ção financeira dos cofres da União, o que 
não _ocorria com a sistemática dos incentivos 
fiscaís via renúncia da União à arrecadação 
do imposto devido. 

Em sfntese, o projeto de lei institui meca
nismos capazes de: 

I - garantir a captação uniforme de sufi
cientes recursos financeiros, bem como impe
dir seu desvio em gastos administrativos e 
de intermediação; 

II - evitar a concentração dos recursos 
apenas nos grandes projetas agropecuários 
e industriais; 

III - permitir o acesso das micro, peque
nas e médias empresas, doS pequenos e mé
dios produtores rurais e respectivas coopera
tivas aos recursos dos fundos de desenvolvi
mento; 

IV- incentivar a interiorização dos proje
tas empresariais, desestimulando a excessiva 
concentração em torno dos pólos de desen
volvimento e das metrópoles; 

V- incentivar o desenvoMmentco local, 
a nfvel microrregional, harmonizando-o com 
o das regiões; 

VI - favorecer a geração de maior valor 
agregado na produção regional, mediante a 
atribuição de prioridade à incorporação de 
técnicas e tecnologías efetivaoiente assimila-. 
'das nas regiões; 

VII - agilizar os procedimentos de sele
ção dos projetes e de distribuição dos recur~ 
ses, por meio de uma decorrente redefinição 
das funções da Sudene e da Sudam e dos agen~ 
tes financeiros. 

O projeto propõe, ainda, com inteira co~ 
erência, a revogação da Lei n° 8.167, de 16 
de janeiro de 1991. Esta lei manténi a siste~ 
mática tradicional quanto h politica de incen~ 
tivos regionais, não sendo instrumento eficaz 
para evitar os v!cios e defeitos que sabida
mente mã.Cillãr8i:Ii. o sisterila-- ao longo dos 
anos. O projeto que ora apresentamos é 
mais abrangente que a citada lei e socialmen~ 
te mais válido. 

Isto posto, considerando o mérito das pro
postas contidas no projeto de lei e tendo 
em vista os aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de boa técnica legislativa -de 
que está revestido, esperamos contar com o 
apoio dos ilustres pares para a sua aprovação. 

-Sala das Sessões, 8 de abiil de 1991.- Se
nador Mansueto de Lavor. 

(À eoiiUSS.to de AssUntas Ecátlô
micos- Decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O projeto lido será publicado e reme
tido às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

Ê lidO o seguinte: 

PROJETO DE RESQLUÇÃO 
N" 22, DE 1991 

Acrescenta parigrafo ao arL 62 
do Regimento Intemo do Senado 
FederaL 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° _O arl 62 do Regimento Interno 

do Senado Federal fica acrescido de um se
gundo parágrafo, com a seguinte redação, 
renumerando-seo parágrafpúnico para o§ 10: 

11§ 2° As lideranças dos partidos que se 
coligarem em bloco parlamentar perdem 
suas atljbuiçôes e prerrogativas regimentais.11 

ArL 'lf' Esta resolução entra em vigor na 
data da sua publicação. 

ArL 'Y' Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificaçl.o 

Com a proliferação dos partidos políticos 
o n1imero de representantes de pequenos 
partidos vem aumentando dia a dia. 

O Regimento Interno do Senado determi
na que só poderá indícar um líder o partido 
que tiver em sua bancada pelo menos 5 (cin
co) representantes. 

Assim, o Regimento Interno, no seu arL 
61 e seguintes, disciplina a matéria que diz 
respeito às lideranças, permitindo :às repre
sentações partidárias1 inclusive, a se aglutina
rem:em bloco parlamentar. 

Ao propormos o acréscimo de mais um 
parágrafo ao arL 62 do Regimento, quere
mos vedar aos partidos que aderirem ao blo
co, o direito de indicar líderes partidários. 
Isso se justifica pelo Cato de que a represen
tação partidária, ao aderir ao bloco, passará 
a ter um lfder comum e não prescindirá de 
um titular específico do partido. 

Por outro lado, a representação que não 
tiv~ direito :à indicação, automaticamente, 

ao aderir ao bloco, adquirirá esse status, cOm 
todas as prerrogativas que lhe são inerentes. · 

Por essas razões, contamos com o endos
so de nossos ilustres pares para a aprovação 
desta resolução. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1991.- Se
nador Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O projeto de resolução que acaba de 
ser lido ficará sobre a mesa durante três ses
sões, a fim de receber emendas nos termos 
do § 1° do art. 401 do Regimento Interno. 
Fíndo esse p!_"3ZO, s_erá remetido às comis~ 
sões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi~ 
des) - Srs. Senadores,_ a Presidência deseja 
cientificai a Casa que foi procurado pelo Sr. 
Ministro interino da Economia, Dr. João 
Maia, o quã.l comunicou formalmente à Pre
sidência que se processam, no momento, ne
gociações com vistas ao pagamento do servi
ço da dfvida ex:tema brasileíra. S. Ex• lez 
questão de ressaltar que, no primeiro instan
te em que seja definido o cronograma de pa
gamento, imediatamente o Senado Federa~ 
em razão de preceito constitucional expres
so, tomará conhecimento para posterior deci
são, através do expediente respectivo. 

Disse a S. Ex"' que agradecia pela comu
nicação e que esta Casa não abriria mão da 
prerrogativa de acompanhar todas as etapas 
da negociação e, sobretudo, opinar soberana~ 
mente sobre :3 matéria em face do que dis-
põe a Carta ~gna em vigor. -

Procedida, portanto, a comunicação for
mal ao Plenário do Senado da manifestação 
do Ministro interino da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Dr. João Maia, aguardar
se-á o deslinde da questão, através de proje
to de resolução a ser elaborado nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi~
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Coutinho Jorge. 

O SR- COUTINHO JORGE (PMDB -
P A. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje, mais 
uma vez, a tribuna do Senado Federal para 
trátar da questão amazónica, tão decantada 
pelos estudiosos e ambientalistas, mas coloca
da à margem do poder decisório nacional 
há muitas décadas. 

A AmazOnia, especialmenté o Estado do 
Pará, como disse o governador Jader Barba
lho _no dia d~ :>ua_ posse, é 11Palco laboratório 
do impacto dos grandes projetes,. das denun
ciadas queimadas da floresta e da poluição 
dos rios pelo mercório da garimpagem". 

Mas o Estado do Pará, se não bastasse 
tudo isso, está marginalizado da preparação 
e organização da Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvi
mento, a EC0-92, além, evidentemente, de. 
todos os estados que compõem a AmazOnia 
brasileira, marcada para o Estado do_ Rio 
de Janeiro, a 31.000 km de nós, onde a pre
servação da AmazOnia será o tema principaL 

Não me trouxe até esta tribuna o surra~ 
do discurso contrário ao colonialismo inter-
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no, muito menos a tentativa de me tornar o 
mediador de um debate entre: ambientalistas 
e desenvolvimentistas que são, na verdade, 
duas vertentes que pretendem discutir e pro
por alternativas para a Amazônia. Há aque
les que propõem o crescimento com vistas 
ao desenvolvimento amazOnico, procurando 
utilizar economicamente seus recursos natu
rais, muitas vezes, depredando aquela regiãoj 
outros, aqueles ecologistas mais radicais, pre
tendem que a Amazônia seja intocada, de 
tal sorte que o amazOnida ou o brasileiro 
não tenha a oportunidade de utilizar racio
nalmente as suas riquezas. 

Mas temos que lembrar que a Amazônia, 
na verdade, é: uma região especial, confor
me já nos pronunciamos aqui anteriormen
te, que precisa de uma polftica especifica e 
de um tratamento diferenciado, com mais 
de.S milhões de quilOmetras quadrados. Por
tanto, praticamente com_dois terços do terri
tório brasileiro, a Amazônia possui a maior 
floresta tropical do mundo. E também um 
dos maiores celeiros de recursos naturais 
do planeta,· com potencialidades minerais 
em escala planetária, como é- o caso do fer
ro, que já cítei aqui, da bauxita, para produ
zir o alumínio. Possui grandes potencialida
des de recursos hídricos, não só utilizados 
para a navegabilidade, mas sobretudo para 
a geração de energia elétrica. 

Lembramo-nos mais uma vez, desta tribu
na, que a Amazônia possui teoricamente cer
ca de 100 milhões de quilowatts de energia 
elétrica, que podem ser perfeitamente utiliza
dos pelo Brasil. E sabemos que as reservas 
d~ energia hídrica, para fins de geração de 
energia elétrica no Sul e no Nordeste brasi
leiro, praticamente, já estão esgotadas. A 
Amazônia atual engloba grandes projetas 
de cunho nacional, como é o caso de Cara
jás, o grande projeto de ferro; como é o ca
so· da Albrás, Alunorte, no Pará; como é o 
caso da Alcoa, no Maranhão; como é o ca
so da hidrelétrica de Tucuro.~ no ~ará, e al
guns outros projetas que tiveram sua origem 
equivocada, como foi o grande Projeto Jari, 
a maioria deles se localiza no meu Estado, 
o Pará, e, apesar das potencialidades de seus 
recursos naturais, da sua grande viabilidade 
econômica, dos seus megaprojeto:s, a Amazô
nia apresenta grandes problema!) q uc são dis
cutidos diuturnamcnte no Brasil e no mun
do, sobretudo em funl);"ãO da sua forma distor
cida de ocupação, da utilização equivocada 
de seus recursos naturais; portanto, podía
mos dizer do seu modelo econOmico e social 
utilizado até hoje. 

Nesse sentido, gostaríamos de lembrar 
alguns aspectos ou ex:emplos atuais desses 
grandes projetas amazOnicos: o primeiro de
les seria a exploração florestal. Será crime 
derrubar madeira para fim industrial? Não. 
Na verdade, crime é o que está sendo feito 
na Amazônia atual.mente, a derrubada indis
criminada da floresta, a queimada posterior 
sem utílizaçâo para a plantação de capim, 
voltado à pecuária. Af, sim, nós temos um 
grande erro, um grande equívoco, mas explo
rar a floresta através do manejo da chama-

da floresta_ de _rendímento, ê racionalizar o 
uso de recursos florestais, em favor do desen
volvimento amazónico e em favor do BrasiL 

A- exploração da pecuária é predatória? 
Na verdade, não ~ se ela for utilizada nas 
regiões dos grandes campos, como MarajÓt 
no Pará, ou naquelas regiões onde há muito 
a floresta foi derrubada e temos um capoei
rão sem grande utilidade. Neste caso, a for
ma de utilização da peCuária é racional, é 
correta. 

A CcplOi'ação mllietàl, através da garimpa
gem, sobretudo, é outro grande equívoco 
na utilização dqs recursos naturais da Amazô
nia não que a garimpagem em si seja um er
ro, mas a forma- como ela é feita, utilizando
se metOdologia ou tecnologia inadequada 
que acaba destruindo mais oS rios., acaba uti
lizando o fundo dos rios de forma errada, 
usando-se dragas muitas vezes imensas, con
seguem-se revolver os fundos dos rios em 
busca do ouro e com isso se acaba destruin
do um rio que outrora era puro, cristalino, 
transformando-o num verdadeiro mar de la
ma.o Ou então se destrói o rio jogando nas 
suas águas o mercúrio que mata os peixes e 
que prejudica o homem. 

A luta pela terra que tem ocorrido na 
Amazônia, sobretudo na região mais dinâmi
ca do sul do Pará, onde líderes sindicais, por 
exemplo, e polfticos, como dois deputados 
do meu estado, foram assaSSinados, por luta
rem em f;;~:vor da terra. O quê sígnifica isso? 
Significa que·teroos, ná AlriaZônia, que defi
nir uma política agrária réalista, diferente, 
evidentemente, do resto do Brasil, que se 
adapte à realidade amazónica; nós temos que 
enfrentar o problema indígena, que é grave, 
onde as reservas não estão ainda determina
das, onde há o c.onflit_o permanente entre o 
índio e o civilizado na forma de utilizar as 
riquezas naturais da Amazônia, como a ma
deira, o ouro. É o caso recente dos vários 

- ·conflitos entre-garimpeiros e fnd.ios. É o exem
plo claro da grande _O(tensão do território, 
di grande f:xtensão daS fronteiras amazôni
cas que aqu~ esta tnõuna, nesta Casa, o pró
prio Ministro do Exército~-ria ültima sema
na, mostrOu ã "grandeza dessa fronteira com 
mais de 9 mil quilómetros e a dificuldade 
de preservá-la de forma digna, em favor do 
BrasiL 

São as rodovias, em sua grandeza, lá o:is
tentes, como a Transamazônica, a Santarém
Cuiabá, fundamentais para o desenvolvimen
to amazônico e·estão to_ta@ente·abandonadas. 

Esses exemplos refletem ser o Brasil uma 
região de "gfaD.de potencialídade em recursos 
naturais, mas cõm grandes proDlemas todos 
eles -oriundos de uma política do Governo 
Federal sobretudo equiVocada em favor da 
Amazônia e digo mais, oriundos pela falta 
de um· p1iiiú!famento integral e global que 
veja a Amazônia como ela é no seu todo; 
que respeite o seu crescimento, compatibili
zado com os aspectos do meio ambiente. 
Na verdade, a Amazônia precisa, sobretudo, 
e de forma primeira, do zoneamento econô
mico ecológico, que possa definir as áreas 
de ocupação racional c económica e as que 

d~em ser conservadas e preservadas. Tudo 
isso é fundamental para que possamos trans
formar a Amazônia no grande celeiro do 
Brasil e do mundo. _A Amazônia, por isso, 
Srs. Senadores, não é: um problema nacio
naL Ela, na verdade, _como já disse anterior
mente, é uma grande solução para o Brasil. 
E, por isso mesmo, a Amazônia será a gran
de preocupação, a grande estrela da Eco-92. 
E é por isso que pretendo, meus eminentes 
Pares, encaminhar a esta augusta Casa algu
mas propostas concretas, visando a reparar 
mais uma injustiça cometida contra o meu 
Estado, o Amazonas, e contra a sua popula
ção. Muitos dirão, de bom grado, que o Pre
sidente Fernando Collor já determinou ao 
Ministro das Relações Exteriores a inclusão 
do Pará na programação desse Congresso 
Ecológico Mundial. Q_que muitos, entretan
to, não sabem é que a programação do refe
rido evento, a definição de temas, enfim, aqui
lo que é fundamental e de interesse do nos
so estado, e, quem sabe, do nosso Pafs, em 
relação ~ conferência mundial do meio am
biente, não vem contando c_om a participa
ção dos governos estaduais da região e da 
comunidade científica, dos institutos de pes
quisa,. das universidades regionais da Amazô
nia. Sabemos, na Verdade, que existem gru
pos de trabalhos secretos do Governo Fe_de
ral, propondo estratégias, propondo política, 
mas, nós,- amazônidas, nós que conhecemos 
a realidade da Amazônia brasileira desconhe
cemos totalmente essas propostas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode
ria me omitir di2nte desse grave problema. 
A inclusão do meu estado na programação 
do referido evento - bem como dos outros 
estados amazônida& - é muito salutar e de
monstra o reconhecimento do Governo Fede
ral a um pleito do Governador Jader Barba
lho, encaminhado através do Ministro da Jus
tl.ça, o Senador Jarbas Passarinho. Por outro 
lado, não alcança os objetivos, aos quais nos 
propomos, que é garantir a efetiva participa
ção nos preparativos, na definição da pauta 
e na organização do trabalho do Comitê Pre
paratório do Grupo Nacional da Eco-92 

O Estado do Pará foi deixãdo ~ margem, 
mais uma vez, da participação nacional nes
se- evento mundial de desenvolvimento e 
meio ambiente. Não queremos para o· Pará 
ou para os Estados da Amazônia brasileira 
a primazia do evento; muito menos restrin
gi-lo, como dirão muitos, a um painel regio
nal, mfope, dos problemas nacionais, estrutu
rais e conjUnturais. Não interessa dar um to
que regionalista ~ referida conferência O 
que queremos- isto sim- é que da participa
ção nacional seja assegurado ao Estado do 
Pará e aos estados amazônidas aquilo que 
julgamos ser de direito. Queremos opinar -
nós que conhecemos a realidade amazónica 
- e queremos participar da decisão, como 
brasileiros que conhecem aquela grande re
gião. 

Em tennos concretos, Sr. Presidente!, Srs. 
Senadores, quero comunicar a esta augusta 
Casa ·que pretendemos, nos próximos dias, 
quiçá esta semana, apresentar uma propos-
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ta que representa já o apoiamento de todas 
as bancadas como assento nesta Casa, sobre
tudo o prestígio e a prioridade do Presiden
te desta Câmara Alta, que é a de se consti
tuir uma .Comissão Especial do Senado Fede
ral para acompanhar os preparativos da Con
ferência das Nações Unidas para o Meio Am
biente e Desenvolvimento, bem como, tomar
se um forum de debate preparatório do even
to, e ainda, apresentar- ouvidos os segmen
tos interessados --propostas concretas a se
rem debatidas e analisadas pelas delegações 
dos diversos países que virão ao Brasil no 
próximo ano. Com isto, meus eminentes pa
res, o Senado Federal, cuja existência garan
te o princípio federativo, poderá, em relação 
ao estado do Pará e aos demais, proporcio
nar um espaço democrático visando assegu
rar, inicialmente, participação dos Estados 
na pre.paração dessa importante conferência 
mundiaL 

Outra providênc~ que julgo necessária 
ser tomada no âmbito da Comissão de Econo
mia, desta Casa da qual sou membro efetivo 
- ~ a da convocação, de acordo com o art. 
58, § 2°, item V, do diplomata Carlos Garcia, 
Secretário-Executivo do Grupo Nacional da 
Eco-92, entidade criada no âmbito do Minis
tério das Relações Exteriores, para prestar 
informações sobre os preparativos para a 
Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 

Essas. duas providências, Srs. Senadores, 
se acolhidas por esta Casa, com certeza per
mitirão, ainda a tempo, corrigir esta gritan
te falha na preparação da referida confer!n
cia e proporcionar aos estados, em especial 
os da Amazônia, uma participação mais efeti
va de todos os segmentos - governamentais 
e não governamentais - interessados em ver 
a nossa região desenvolvida, porém, concilian
do o uso de nossas riquezas naturais ao res
peito à ecologia e ao meio ambiente; para 
que, na verdade, os brasileiros da Arna._zOnia, 
os brasileiros que conhecem a Amazônia pos
sam decidir o seu futuro, possam decidir o 
seu destino. 

O Sr. Ney Mara.nhlo _ Permite. V.-~ 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. COUTINHO JORGE _ Peço a 
compreensão do Presidente, no sentido de 
que me permita conceder o aparte ao ilustre 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão _ Senador Couti
nho Jorge, V. Ex0 está fazendo um pronun
ciamento, neste momento, de grande impor
tância para o desenvolvimento do nosso Pa
!s. Eu, realmente, ouvia falar da Amazônia, 
ouvia falar daquela região tão distante, mas 
não tinha conhecimento de causa da região 
amazónica. TIVe, porém, o privilégio de, nas 
1iltimas eleições para governador, já que não 
podia fazer campanha no meu estado, por
que tinha um compromisso com a candidatu
ra de Jarbas Vasconcelos e não podia subir 
ao palanque, pois era um palanque contra 
o Presidente da Reptíblica, fui fazer campa
nha no Estado de Roraima. Conheci um pou-

co da dimensão as riquezas da Amazônia. 
Senador Coutinho Jorge, na minha perma
nência naquele estado, tive idéia do que é a 
Amazônia e percebi,também, que por trás 

de muita gente que defende as boas idéias 
da ecologia, há também os grandes interes
ses económicos para que a Amazônia não 
se desenvolva. Percebo que no dia em que 
tivermos aquela estrada ligando a Amazônia 
ao Pacífico, quando tivermos a energia - há 
inclusive um estudo, muito bem preparado, 
na Ele_tronorte, trazendo energia da Vene
~uela e levando até Manaus - e com a pavi
mehtação, que está na fronteira da Venezue
la, na cidade de Santa Inês, até Boa Vista, 
e já está sendo complementado o trecho até 
cara:eara~ pois de Já em diante há um por
to que vai até o Manaus. Com essa energia 
na Amazônia, Senador, aquela região do 
Norte terá enorme desenvolvimento. E mui
tos, Senador, inclusive do_ Sul do Pai~ não 
tem muito interesse em que haja um desen
volVimentO tão grande, pois quando houver 
desenvolvimento, quando houver energia na
quela região, com o plantio da soja, o plan
tio da laranja, a criação da agropecuária, da 
qual temos o exemplo do Estado de Rorai
ma, praticamente no primeiro mundo, a três 
horas e 20 minutos de Miami, mais perto 
do que de Boa Vista a Brasfiia, aqueles esta
dos serão o início do desenvolvimento deste 
País, senador. O que precisamos é fazer uma 
frente parlamentar, uma frente de senadores 
do Norte e do Nordeste, uma frente de depu
tados, para exigir pelo menos o mfnimo, por
que no momento em que tivermos energia, 
esse pequeno trecho de estrada, o investimen
to de capital estrangeiro, unido a nós, com
pletará esse desenvolvimento. V. Ex', como 
conhecedor profundo daquela região, e prin
cipalmente da área ecológica, tem autorida
de para falar com conhecimento de causa. 
Portanto, quero, neste momento, como Líd_er 
em exercício do Governo, me congratular 
com o discUrso de V. Ex•. 

O SR. COUTINHO JORGE Sr. Sena
dor Ney Maranhão, acolho o apãi-te de V. 
& 3 e posso dizer-lhe que tocou num ponto 
importante que abordei muito rapidamente 
nD meu pronunciamento. 

Na verdade, a Amazônia é uma região 
fascinante. É uma região sobre_a qual. mui
tos falam, mas poucos conhecem, de fato, a 
sua grandeza, a s.ua realidade. V. Exa citou 
ec-atamente aqueles que procuram dificultar 
o deseiiVõlvimento da Amazónia - e, volto 
a dizer aquilo que dizia há pouco-, na ver~ 
dade são duas grandes tendências, dois gran
des grupos, de certa forma, concorrentes: 
aqueles que defendem o desenvolvimento 
da AmazOnia a qualquer preço mesmo que 
isso destrua o eqüilfuro ecológico ou ecossis
tema regional, e aqueles que querem a Ama
zônia intocável, sem que o Brasil utilize as 
suas potencialidades em favor dos brasileiros 
,em favor dos amazOnidas. São dois extremos 
que não devemos aceitar. Mas já que V. F.xa 
falou, só para dar um exemplo na parte de 
energia elétrica, ratifico aquilo que disse há 

pouco: a Amazônia é a grande solução do 
Brasil para a energia elétrica do futuro, a 
oferta de energia hídrica brasileira no Sul, 
no Centro-Oeste e no Nordeste, praticamen
te está esgotada, salvo se existir uma opção 
pela energia atOmica. Mas a energia hídrica 
só tem a Amazônia, em grande quantidade. 
A previsão teórica é de 100 milhões de quilo
watts. Só o meu estado, como disse, tem 50%; 
o eixo do Xingu pode gerar energia elétrica 
num total de 20 milhões de quilowats. Mas 
o problema entre utilizar racionalmente a 
potencialidade hídrica para fins energéticos 
e o problema ambiental diz respeito à cria
ção do grande lago de acumulação, à chama
da lâmina d'água, que poderá inundar uma 
área muito grande, poderá inundar cidades, 
poderá inundar tribos ind1genase poderá inun~ 
dar áreas ricas em minerais. Então, o proble
ma é tentar conciliar uma área que tenha 
uma proudutividade de energia elétrica gran
de e uma área menor, relativamente, de ocu
pação da lâinina d'água e isso é possível em 
várias regiões, através de estudos técnicos 
profundos - e a Eletronorte já os têm -; é 
possível, portanto, viabilizar projetes impor
tantes para a Amazônia e para ç. BrasiL 

Hoje, a hidrelétrica doe Tucuru~ no meu 
estado, gerando 4 milhões de quilowatts1 não 
oferece energia só para o meu estado; ofere
ce energia para o Nordeste brasileiro mostran
do que Amazônia brasileira, através de um 
único e primeiro grande projeto de energia, 
é uma solução não só regional, mas nacional. 

A Amazônia, dizia há pouco, é uma re~ 
gião que precisa Ser amplan:i:ente discutida 
por aqueles que a conhecem profundamen
te. Os especialistas da AmazOnia, aqueles 
que vivem na região, os grandes centros de 
pesquisa, a universidade, os políticos que lá 
vivem e que conhecem sua problemática e 
as alternativas de solução. ísso sú:n! 

O que não podemos aceitar é que para 
elaboração do EC0-92, o evento fundamen
tal do meio ambiente mundial, em que por 
certo a Amazôriia, -por todas as suas caracte
rfsticas.e seus_ problemas atuais será, inequi
vocamente, a grande estrela dessse_ EC0-90. 
Não podemos aceitar que os estados que com
põem aquela região, que a classe política 
que lá vive, que os institutOs, enfim, que a 
inteligência que conhece a Amazônia não 
participe das reuniões preparatórias para de
finir as alternativas, as propostas, os proje
tes relevantes para o EC0-92 

Sr. Ney Maranhão _ V. & 8 ~e_ permi
te um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE _Pois não, 
nobre Senador, novamente lhe concedo o 
aparte. 

O SR.. NEY MARANHÃO V. Ex8 tem 
toda razão, Senador Coutinho Jorge. Col:n
plementando o seu pronunciamento, temos 
que nos conscientizar. Quando eu digo isso 
refiro-me ao Norte e ao Nordeste. Temos 
que nos conscientizar de que esse problema 
é uma decisão que no meu entender, Sena
dor, com a experiência polítici que tenho, 
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por esses anos afora, tenho quarenta anos 
de vída pública, a decisão do Norte, como 
do Nordeste, mas principalmente do Norte, 
é uma decisão exclusivamente politica. Tem 
que haver a união das bancadas, tem que ha
ver a união das forças vivas neste Congres
so, dos que representam o __ Norte, porque. 
Senador, na hora em que tivermos esse proje
to alternativo que está na Eletronorte, da 
energia restante, o empresariado que vai in
vestir ali, dentro da ótica do Governo, da po
lítica do Governo;- não do investimento na 
área de hidrelétricas dos particulares, o que 
vai acontecer? As ámpresas grandes, médias 
e pequenas irão também fazer suas peque
nas e médias hidrelétricas, e o Governo com
plementará com o resto. Então, é uma deci
são política da qual temos que nos conscien
tizar, Senador, temos que lutar, hoje não, 
onte"Dit para que o complemento do desen
volvimento do nosso Pais se inicie hoje pelo 
Norte do BrasiL 

O SR- COUTINHO JORGE _ Perfei
to ilustre Senador. ConcordO com as suas 
co'Iocações, e é por isso que nós aqui, neste 
Congresso Nacional, estamos unindo todos 
os parlamentares em torno de um grupo par
lamentar amazónico e nordestino, para que 
possamos defender os interesses de nossas 
regiões, que têm seus problemas específicos 
mas soluções alternativas possíveis. 

Mas, em relação ainda 'à Amazônia, e fa
lava do EC0-92, não posso aceitar, por exem
plo, ilustre Senador, que os brasileiros que 
conhecem o seu País, que conhecem a Ama
zônia, não possam oferecer a sua competên
cia para a discussão e a propositura de proje
tes que interessam 'à Amazônia e que preci
sam ser discutidos por todas as comunidades 
que virão ao grande EC0-92 Não podemos 
aceitar, por exemplo, que estrangeiros que 
não conhecem a Amazônia1 que falam da 
Amazônia, queiram ditar regras ao Brasil 
de como ocupá-Ia, de como d~envolvê-la. 
Isso não podemos aceitar em hipótese nenhu
ma. 

Temos competência, condições para pro
por alternativas corretas, tecnicamente viá
veis, que conciliam os interesses do ecossiste
ma, e do meio ambiente aos interesses do 
desenvolvimento nacional, que permitam que 
os amazOnidas e brasileiros usufruam os be
nefícios da utilização dos recursos naturais. 
Que respeitemos aquela grande floresta; que 
respeitemos aquela grande bacia hídrica, que 
respeitemos as potencialidades de solo que 
existem na Amazônia e de recursos de subso
lo. Temos condições, como já disse uma vez, 
de dar a régua e o compasso para a Amazô
nia Com ísso,podemos propor saídas com 
vistas ao desenvolvimento amazOnico, compa
tibilizado, evidentemente, com os interesses 
ecológicos e, portantDt com os interesses do 
futuro daquela ":g~ão, d.o Brasil e do mundo. 

Era o que tmha diZer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Couti
nho Jorge, o Sr. Mauro_ Benevid~ 
Presidente, deixa a cadeira da pres1-

---dência, que é ocupada pelo s:. Mei
r.a Filho, Suplente de Secretário. 

O SR- PRESIDENTE(Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR- NEY MARANHÃO (PRN - PE
Pronunci3. o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sts. Senadores, 
o jornal O Globo de hoje traz uma notícia 
a respeito do discurso da Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardo
so de Mello, no BID, em Nagoya, no Japão. 
Segundo a manchete, diz o jornal: "Zélia, 
no BID, ataca os países ricos11

• 

Mais adiante, diz ainda o jornal: "Antes 
da reunião, houve troca de farpas com repre
sentante americano". 

Quero congratular-me com a Ministra 
Zélia Cardoso de Mello pelas posições coe
rentes que tem tomado com relação ao pro
blema da dívida externa e, ao mesmo tempo, 
Pelo- protesto de S. :&11 contra injustiça de 
um banco internacional, porque o Brasil 
não deve um real e está sendo usado como 

jogo de pressão. 
Conforme disse, há duas semanas, quan

do li entrevista da Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Zélia Càrdoso de 
Mello, sab_eJ!IOS que há muitos erros, não po
demos deiXar de reconhecê-los, mas existem 
também muitos acertos. S. EX", com sua equi
pe, mesmo atacada em seus pOntos de vista, 
bem como em algumas medidas que tem to
mado em beneficio do País, temos que reco
nhe~r que a Sra. Ministra e a sua equipe é 
muito diferente das equipes anteriores. Já 
repeti e o faço novamente, neste instante. 
Nenhum Ministro da Fazenda anterior, Del
fim Netto, Dtlson Funaro, Bresser Pereira, 
enfiril1 todos que passaram, não têm autorida
de moral para falar do plano da Ministra Zé
lia Cardoso de Mello. Por que, Sr. Presiden
te? Porque todos os que assumiram este Mi
nistério da Fazenda cada um abriu mais o 
buraco , o rombo qUe já existia quando a 
Ministra Zélia assumiu. 

Considero a Ministra Zélia como aquelas 
mulheres, Sr. Presidente, da Guerra dos Ho
landeses, lá na minha terra, Pernambuco. 
Em um pe9ueno lugarejo,_ onde. .. 

O Sr. Esperidi§o AiniD -_v. Exame con
cede um aparte oportunamente, Senador? 

O SR.. NEY MARANHÃO _ Com mui
to prazer, nobre Senador, oportunamente 
darei o aparte a V. Ex11 onde não havia ne
nhum homem, porque todos estavam nas fi
leiras dos exércitos de Filipe Camarão e Vi
dai de Negreiros, lutando para expulsar os 
invasores do solo pátrio, e chegou uma guar
nição holandesa nesse lugarejo chamado Te
jucopap·o, pe~o da ilha de Itamaracá, ~ 
Pernambuco. E o que aconteceu, Sr. Presi
dente? As mulheres, sozinhas, botaram estes 
galegos para correr, botaram-nos para fora 
da cidade, que é o que a Ministra Zélia es-

tá fazendo. Está lutando contra os oligopó
lios, está lutando contra alguns maus brasi
leiros. 

Reconheço que 90% da classe empresa
rial está se sacrificandDt está colaborando 
com o Governo, mas há 10%, a começat pé-
100- oligop6Jios Comandados pelo Sr. AntOnio 
Erm.írio de Moraes que, com meia dúzia es
tá sabotando, como pode, o Governo e _a ad
ministração da Ministra Zélia. 

Portanto, quero me congratular com S. 
& 11 pela maneira destemida e pela altive-L 
com que respondeu ao Presidente do BID, 
o representante americano e a tantos outros 
que estavam nessa reunião. A nossa ministra 
está ~ n.ltura de representar com orgulho o 
nosso País. 

Agora, se Ueus quiser, como disse há 
pouco o nosso Presidente Mauro Benevi~ 
estamos tOinando conhecimento, através do 
Ministro interino, João Maia, de um acordo, 
de um entendimento, mas que tem que ser 
um entendimento à altura das nossas necessi
dades e não um entendimento de se assinar 
um papel e não cumprir. 

E por isso que está havend~ e~e tipo 
de pressão contra o nosso Pa.~ Mas, _se 
Deus quiser, com apoio do Congresso e de 
todos nós, brasileiros, iremos sair dessa situa
ção com um acordo satisfatório para nós, sem 
prejudicar o povo brasileiro, e que será cum
prido. 

Tenho o prazer de conceder o aparte ao 
eminente Senador e ex-Governador de_San
ta Catarina, Esperidião Am.in. 

O Sr. Esperidião Amin _.Nobre Sena
dor Ney Maranhão, desejo me cong_fatular 
com a iniciativa de V. Ex', não em tom de 
queixa, mas em tom de congratulação, e fri
sar perante todos os companheiros que a sua 
é a segunda e apenas a llnica outra voz que 
ouvi no Semtdo a respeito desse assunto que 
ocorreu no dia 28 de março, portanto, lá se 
vão onze dias. Na quinta-feira da Semana 
Santa, a diretoria do BID - Banco Interame
ricano de Desenvolvimento -tomou uma de
cisão inédita e espúria, porque sabidameilte 
uma decido--gesiionada pelo governo dos 
Estados Unidos, secundada por outros pa&es 
industrializados, mas que é melhor até não 
referir para n.ão toldar o raciocínio. Há um 
líder no vetDt e este ê o governo dos Estados 
Unidos da América. O empréstimo é no va
lor de trezentos e cinq üenta milhões de dóla
res. Duvido que haja algum senador aqui in
sensível a um pedido de um prefeito; pelo 
m_®QS um prefeito deve tê-lo procurado, pe
dindo financiai:nento para ãlgum projeto de 
saneamento básico, cujos projetes dependem 
desse dinheiro: trezentos e ciDnqüenta mi
lhões de dólares, deferido - e não -estou 
aqui defendendo o Govenio, não é meu pa
pel- pelo comitê técnico do BID com lou
vor; com louvor! E esse empréstimo se desti
na, principalmente, a gerar emprego e a atuar 
na área de saneamento básico. Pois be"Dit es
se dinheiro foi bloqueado. Sabe-6e quem é 
o autor do bloqueiO - autor acintoso e não 
tanto oculto, porque está bem evidenciado. 
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Ouço com muita alegria- ainda que o assun
toseja triste - a sua palavra, que é a segun
da, depois da minha, tentando movimentar 
um protesto no Senado. Já apresentei um vo
to de censura, estou inscrito par falar a se
guir e vou repetir o que já disse. Espanta
me o silêncio da famosa esquerda, ou dita 
esquerda progressista, que cala consentindo ... 

O SR- NEY MARANHÃO _De propó
sito, Senador. 

O Sr. Esperidilo Amin _ ... a esquerda 
que conheci - porque dela participei na vi
da estudantil, quando queimava a bandeira 
dos Estados Unidos por muito menos - está 
absolutamente quieta,acomodada diante de 
um insulto que está sendo praticado por aqui
lo que chamo, e vou definir daqui a pouco, 
como o "soldado da banca". O governo dos 
Estados Unidos despiu--se da lenda do solda
do do ideal, não é mas soldado da ecologia, 
não é mais soldado dos direitos humanos, ê 
apenas o soldado da banca intemaciona~ 
porque está defendendo os interesses dos 
bancos privados credores, utilizando o Ban
co Interamericano de Desenvolvimento, do 
qual o Brasil é sócio e sócio expressivo ... 

O SR- NEY MARANHÃO E não de
ve um tostão, Senador. 

O Sr. Esperidião Amin _ Ao qual em 
governo algum deveu. Utiliza-se de um ban
co multilateral, como se cham~ uma agência 
de desenvolvimento, para satisfazer o apeti
te da banca internacional. E não vejo, com 
e<ceção da sua palavra, nesses onze dias -
já fal~i sobre esse assunto três vezes aqui -
não. vejo ninguém. Não estou censurando, 
rep1to, mas estou deplorando que o Senado, 
que tem uma função estabelecida na Consti
tuição para isso, permaneça inerme, quieti
nho. De forma que gostaria de, neste apar
te, me valer da oportunidade de me congratu
lar com V. & 11 pelo objeto da sua colocação 
e fazer um apelo aos senadores, principal
mente àqueles que integram a Comissão de 
Relações Exteriores, aos quais enderecei 
um cartãozinho pedindo o seu empenho pa
ra qup não deix:emos esse voto de censura 
na gaveta, como têm ficado habitualmente 
coisas que tais no Congresso. Muito obriga
do, Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO Senador 
Esperidião Amio, o aparte de V. :&11 foi mui
to oportuno. Primeiramente porque V. Ex" 
é um homem ptíblico, conhecedor profundo 
das coisas deste Pafs,_V. Ex11 foi governador; 
V. Ex11 sabe, sentiu já na-pele! as necessida
des e os compromissos e a impossibilidade; 
muitas vezes, de não poder cumpri-los. Enfa
tiza muito bem V. E'x11 em seu aparte o aler
ta que faz ao Corigresso, a esta Casa, à im
prensa toda, enfim, a todos os canais que tf
nhamos, de nos unirmos a uma só palavra, 
como bem disse V. &•, protestando contra 
essa ignomini~ essa injustiça, essa pressão 
suja que o governo americano se propôs a 
patrocinar, para pressionar-o Governo brasi
leiro a ajoelhar-se diante desses banqueiroo 

internacionais. Agradeço a V. & 11 pelo seu 
aparte. 

Sr. P~_eaidente, desejo felicitar o jornal 
O Globo p·or uma entrevista feita ontem coin 
o ex-Governador Orestes Quércia. Não que
ro endossar toda a exposição de S. Ex8, mas 
há alguns pontos interessantes, e no exercí
cio da Liderança do Governo quero felicitar 
a S. Ex8

• 

O repórter pergunta-lhe: 
110 Presidente Tancredo Neves falou 

em não pagar a dfvida externa com a 
miséria do povo; como o Presidente 
Samey, o Presidente Collor usa o mes
mo tom. Qual o tratamento que se de
ve dar à dívida externa?" 

Eu me congratulo com SLEx0 que respon
deu: 

"A dfvida externa não é mais uma 
questão importante ou urgente. A lei 
do mercado já estabeleceu que a dfvi
da externa se desvalorizou; o próprio 
governo americano reconheceu isso 
quando -d~u descOnto para a dívida 
externa da Polônia. Isso significa que 
já não vale mais 100%. Resta discutir 
Se"V31CS0%~-20%, ou 10% ê uma ques
tão de de_bater. 

Outro trecho em que estou de acordo 
com S. & 8 é o seguinte: 

110 Sr. é a flivor do fim da estabili
dade no·· emprego para os funcioná-
rios _P,tí~li~?" , ~ _____ _ 

O ex-Governador Orestes. Quérica respon-
deu: . -- . -. -

__ ,ara determinadas funções eu 
acho que deve haver estabilidade, mas 
para outras não. Por exemplo? Não 
tem cabimento estabilidade para fun
cionário ,d~ _empre~ ptíblica, quando 
o .fu.ncion~rio cJa empresa· particular 
não tem e eli!S têm, melhores salários." 

E quanto à taxação âe grandes. fortunas? 
S. Exa respondeu: "Tudo bem, mas isso não 
vai resolver nada." 

Outra pergunta: "0 Governo alega que 
a Constituição não permite deinitir o funcio
nário pljblico depois de 5 anos". Resposta: 
"Eu acho que não é por aí que vai resolver 
o- problema do Pafs. Em todo caso, acho que 
vale discutir o assunto, essa questão do fun
cionário, da estabilidade. Eu sou a favor de 
moralizar isso. O corporativismo de empre
sa ptíblica é nm absurdo mesmo. Então, é 
um aspecto. Mas, ele começou o Govern:o, 
fez uma onda danada, e agora quer mudar 
tudo~ Isso porque ele não enfrentou o proble
ma na hora devida e agora qu_er debater d$::
pois de um ano de GoVerno. Tinha de fazer 
isso no primeiro dia do Governo. Mas isso 
é só um aspecto do grande drama brasileiro. 
Então, acho que o projetão é um despiste." 

PeigÕnta: "Como, então, será a 
oposição do PMDB ao Governo?" 

. Resposta: "Sem ser radical, mas 
batendo duro. E apoiando concreta-

mente, como temos feito no Congres
so, aprovando projetas de interesse 
do Governo com votos do PMDB. Is
so que o PMDB qUer fazer, analisar 
caso a caso e votar". 

Pergunta: 110 senhor é a favor da 
antecipação da revisão constitucional 
, prevista para 1993? Resposta: "Eu 
sou, em princípio, sempre favorável a 
que se antecipe a solução dos proble
mas". 

Pergunta: 11Que pontos V. Ex11 

acha que devem ser revistos na refor-
ma constitucional?" -

ReSposta:· ''Há muitas coisas, mas 
não fiz ainda um levantamento. Mas, 
por e<emplo, ·o monopólio para o pe
tróleo. Eu sou favorável, por exemplo, 
a que uma empresa como a Petrobrás, 
que sei que é competente, enfrente 
concorrência~ Eu sei que uma empre
sa que não tem concorrência faz o 
que quer. Pode ser mantida a Petro
brás como empresa estatal, desde que 
tenha como fazer concorrência. Em
presa estatal com monopólio é uma 
loucura, é um absurdo". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem dor
~ tranqüilo, saiisfeito, porque encontrei no 
ex-Governador Quércia, presidente do maior 
partido brasileiro, e um dos principais candi
datos à sucessão presidencial, um aliado no 
que concerne àquele meu projeto de reelei
ção de Presidente da Reptiblica, governado
res e prefeitos; apresentei o projeto, e:<ata
mente ba;reado no que escollti como a Cons
tituiÇão Inais democrata - a ConstitUiçãO que 
tem mais de duzentos anos, ·com apenas se
te artigos e o povo americano é muito cioso 
das suas leis- a Omstituição americana esta
belece no seu art. 2°, que --o Presidente da 
Rcpübllca poderá -se re-eleger uma vez e nun
ca mais poderá candidatar-se ~quele cargo, 
ao ·de goveniador ou ao de prefeito. 

Encontrei um aliado com o qual me con
gratulo e cuja entrevista peço a transt::rição 
nos Anais do Congresso, principalmente des
sas três últimas perguntas. 

O repórter perguntou em Nova Iorque 
ao ex-Governador Orestes Quércia:- -

'~e mudar de regime de governo, 
o senhor vai se candidatar a uma va
ga no Congresso? Resposta: 'Não sei. 
O grande objetivo nosso é trabalhar 
nesse projeto de desenvolvimento bra.

. silei~_ para 6 partido. Agora, se o re· 
gime for presidencialísta ou parlamen
tarista, e eu acho que será presidencia
list:a, vamos atuar. Teremos um proje
to para o Brasil, seja o regime presi
dencialiSta ou parlamentarista. 

Pergunta: "V. E"\:a é: a favor da pror
rogação dos mandatos dos prefeitos?" 

Ai é que S. Exa vem a meu favor, avali
zando o meu projeto de reeleição de presi
dente da República, prefeito e governadores. 

S. Exa diz o seguinte: 
'Não. Por princfpio, não sou a fa

vbr da prorrogação de mandato de 
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ninguém. Sou a favor da reeleição de 
prefeito, governador e presidente da 
Rep(lblica, ma:!> prorrogação, não." 

Caro, quando S. Exa fala em prorroga
ção, ele está falando pela maioria do povo 
brasileiro; sempre acontece em infcio ou 
em fim de mandato. Com 40 anos de vida ptí
blica. que tenho neste Pafs, 16 anos como 
deputado federal, sempre existiu esse princí
pio de maracutaia, de prorrogar mandato, o 
que nós todos não aceitamos de maneira al
guma 

Então, S. & 11 o cc-Governador Quércia 
está dentro daquela minha linha de raciocínio. 

Não acredito, Sr. Presidente, mesmo ten
do respeito a meus colegas, numa grande 
maioria de senadores e deputados a pugnar 
pelo parlamentarismo. No meu entender, o 
governo parlamentar é uma proposiç§:o mui
to important~ mas não acredito que nesse 
momento o Brasil esteja em condições para taL 

Em primeiro lugar, faço a pergunta e os 
meus companheiros podem me responder. 
Serão os maiores defensores do presidencia
lismo no Brasil a imprensa falada, escrita, te
levisada? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste Pa
is há cinco poderes: o poder militar, o poder 
religioso, o Poder Judiciário, o Poder Legisla
tivo e o Poder Executivo. 

Quando se fala, Sr. Presidente, Srn. Sena
dores, que um major ou um coronel ou um 
tenente está agindo de forma inadequada, fa
çamos de conta, ou não se comportou bem; 
não se comenta que é o Exército! Quando 
se fala que um juiz prevaricou. não se diz 
que foi a Justiça! Quando se coloca que um 
ministro de Estado não está cumprindo à al
tura o seu trabalho ou não se saindo bem 
em sua administração, fala-se do Presidente 
da República. Quando se comenta que um 
religioso não está cumprindo com os seus_ 
deveres não se fala q•Je foi o Papa que errou. 
Mas, quaÍldo se trat&. do Co"ngresso Nacio
nal, a acusação é geral! Nós, Sr. Presidente, 
muitas vezes fazemos projetes em defesa do 
País e vários senadores trabalham dia e noi
te para esse fim, e1 muitas vezes, a impren
sa não dá o devido destaque ~ matéria. Mas 
quando se trata de algo que qualquer sena
dor ou deputado tenha cometido, a impren
sa põe em destaque que no Congresso" come
teu a falha. E isso é o resultado hoje, Sr. Pre
sidente, da abstenção de votos na 1lltima elei
ção; 50% -votaram em branco, porque a mi
dia, as inform.acões através da imprensa con
tribuíram, para o fato. O povo está P.ensan
do que não realizamos um trabalho sério. E 
o resultado foi a absten~o! Então, pergun
to a V. Exns: quem vai decidir no final se ha
verá regime parlamentarista ou presidencia
lista somos nós? Não. É Q plebiscito! Não 
acredito, Sr. Presidente1 que o povo brasilei
ro vá tirar a força do Presidente para entre
gar ao Parlamento, e mais, os Governadores 
dos principais estados deste PaiS, os maiores 
colégios eleitorais são presidencialistas. 

Assim sendo, Sr. Presidente, quero con
gratular-me com o ex-Governador Orestes 
Quércia, porque sua opinião _vem de encon-

tro a nossa linha de raciocfnio. Que ninguém 
se engane, no dia que houver o plebiscito, a 
maioria do povo brasileiro dará apoio a Sua 
Excelência, e ao presidencialismo e, assim 
sendo, a esse projeto que apresentei 

. O Sr. Garibaldi Alves Fillio Permite
me V. E,xll um apa~e? 

O SR. NEY MARANHÃO Com mui
to prazer, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
A Mesa pede ao ilustre Senador Ney Mara
nhão que não conceda outro aparte, porque 
seu tempo já está esgotado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Cumprirei 
o Regimento como manda V. Ex8 Terei pra
zer de ouvir o nobre Senador Garibaldi Al
ves Filho. 

O -Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador 
Ney Maranhão, ouço com satisfação a pala
vra de V. Exa elogiando a entrevista do cx:
Goverrtãdor_ Orestes Quércia. Percebo que 
não estamos tão longe assim de um entendi
mento, porque V. Ex8 , sendo Uder do PRN, 
acolhendo assim as palavras do ex-Governa
dor Orestes Quércia, faz_-me parecer que o 
diálogo esteja mais próximo do que muita 
gente pensa, principalmente, aqui no Sena
do Federal. 

O SR. NEYMARANHÃO -Quero agra
decer o oportuno aparte do Senador Gari
baldi Alves Filho, homem conhecedor da vi
cja pública e que muito contribui nesse nos
so pronunciamento. 

Sr.-PreSídente, serei rápido, V. :axa já te
ve uma "paciência de J61 em relação ao hu
milde senador que está nesta Tribuna. Agra
deço a V. Exa e a todos que ouviram_ meu 
pronuncimento com a devida atenção. 

DOCUMENTO AQUE SEREFE, 
RE O SR. NEY MARANHÃO EM 
SEU DISCURSO: 

"SE DEPENDER DO PROJETÃO, 
BRASILEIRO ESTÁ FRITO 

Cristiana Lobo 

Nova Iorque - No momento em que o 
Governo retoma a ofensiva para obter apoio 
ao projetão, o Presidente do PMDB, Orestes 
Quércia - o maior partido de oposição no 
Con-gresso - fulmina: 

-Se aquele projeto for para arrumar em
prego pãta o brasileiro, o brasileiro está frito. 

Para Quércia,. o projetão não traz propos
tas concretas "e mais parece um despiste", 
uma formã. -de distrair a atenção do País: 

- O Governo está fora da realidade, es
tá fora de órbita. Não tem uma conversa que 
avanc-e, é meio amador e, na hora em que 
aprender, já acabou o Governo. 

Na Preside-ncia do PMDB, o ex-Governa
dor de São Paulo pretende elaborar um pro
jeto de desenvolvimento para o País 11para 
estar pronto quando o PMDB for Governo, 
em 1994: Até lá, ele diz que estará com seu 
partido 11apdando concretamente" as iniciati
vas que julgar positivas do Planalto, mas ao 

mesmo tempo "batendo duro" como partido 
oposicionista. 

Quércia admite conversar com o Gover
no sobre as mudanças propostas no projetão, 
mas é bastante cético: . 

-Está bem, vamos conversar, se é isso o 
que o Governo quer. Mas o Governo já deve
ria estar conversando há um ano sobre esses 
.Q_ontqs _e não só ~-eJ?:dO marketing. 
- Em Nova Iorque desde terça-feir<i., aon

de foi assistir à posse da nova diretoria da 
Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, 
Quércia deu sua receita para o Brasil sair 
da crise: 

- Enfrentar os problemas de frente, pe
gar o pião na unha, com um projeto de de-. 
senvolvimcnto, que tire o País da recessão e 
o coloque no caminho do desenvolvimento. 

O Globo ..;. Como Presidente do PMDB, 
maior partido no Congresso, o~enhor preten
de ínTIUciiiCiar o tom das oposições ao Gover
no CoUor? 

Quércia - Eu pretendo recolher no 
PMDB a tendência do partido e dar o tom 
ao partido. Não tenho preterisão alguma em 
relação aos outros partidos. 

O Globo - O Governo se queixa _de que 
não tem oposição construtiva e a Oposição 
admite que está sem rumo. 

Quércia - Se o Governo está sem rumo, 
a Oposição também fica sem rumo. Quem 
dá o tom do choque entre a Oposição e o 
Governo é o Governo que tem força, tem a 
obrigação de ter a orientação. 

O Globo- O senhor. acha que o GOver-
no está sem orientação? · 

Quércia - sim. Ele tem dificuldades com 
o projeto original,náo cOnseguiu resolver o 
problema da inflação, tem problemas sérios 
e, a partir da~ não tem um rumo definitivo 
porque não assimilou ainda a questão do com
bate à inflação. 

O Globo - O projetão não é a definição 
de um rumo do Governo. 

QuErcia - O projetão não é uma propos
ta mas_ uma porção de projetas reunidos pe
lo Governo. Aliás, não o::iste nada de concre
to neSSe prOjetá~ é uma colcha de retalhos. 
Parece que o Governo não tinha o que pro
por e juntou uma série de coisas, desde trans
ferência de estradas federais para estados e 
municípios. Isso me pareceu a evidência de 
uma proposta despistadora. O que devemos 
debater são questões de deseuvoMm.ento 
do País e da inflação. 

O Globo - O Presidente Collor publicou 
esta semana artigo em jornais, afirmando 
que1 na situação em que o Brasil está, se al
go não for feito, o Pafs terá 20 milhões de 
desempregados até o ano 2000. O projetão 
seria uma forma de mudar esse quadro? 

Qu~rcia - Se aquele projeto for para ar
rumar emprego para brasileiro, o brasileiro 
está frito. Esse projetão não é uma propos
ta mas uma eorção de enunciados. E isso 
não vai resolver o problema do País, que é 
o processo de crescimento e de eliminação 
da inflação. Eu _sei que é mais fácil falar is7 

so do que fazer. Mas fazer é da competência 
do Governo 
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O Globo- De onde espera obter recur~ 
sos para financiar o projeto de desenvolvi
mento para o Pafs que o senhor menciona 
com frequência? 

Quércia -É evidente que nós vamos pre
cisar de recursos, mas vamos ter de encontrá
los no Brasil mesmo. O grande desafio nos
so é aumentar o mercado interno. Numa po-' 
puJação de 140 milhões de habitantes, há na 
verdade apenas 40 milhões que participam 
do mercado. Então, quando se pensa em fa
zer uma colonização de Mato Grosso, um 
projeto de desenvolvimento do Brasil Cen
tral, _quando se pensa em obras como as hi
drovias, se pensa num processo que vai au
mentar a capacidade de as pessoas terem re
cursos, a dimensão do mercado interno. 

O GLobo- O senhor está falando de re
cursos internos para esse projeto de desen
volvimento? 

Quércla - Isso não exlcui investimento 
estrangeiro, não exclui o relacionamento que 
o Brasil deve ter com os Estados Unidos, 
que, boje, ficou numa posição excepcional 
de hegemonia no Mundo todo. O Brasil não 
pode desconhecer isso. -

O Globo - O Presidente Trancredo Ne· 
ves falou em não pagar a dfvida externa com 
a miséria do povo; como o Presidente Sar· 
ney', o Presidente Collor usa o mesmo tom 
Qual o tratamento que se deve dar à dfvida 
externa? 

Quércia - A dfvida externa não é mais 
uma questão importante ou urgente. A lei 
do mercado já estabeleceu que a dfvida exter· 
na se desvalorizou, o próprio Governo ãme· 
ricano reconheceu isso quando deu descon· 
to para a dfvida externa da PoiOnia. Isso sig
nifica que já não vale mais cem por cento. 
Resta discutir se vale 50, 20 ou 10 por cen
to, é uma questão de debater. 

O Globo - Falta confiança no governo 
para o empresariado voltar a investir no Pafs? 

Quércia - Está faltando sentimento do 
brasileiro nessa direção. Na verdade, o Presi
dente Collor obteve um resultado excepcio
nal na sua campanha política. Houve uma 
motivação geral no começo, o povo brasilei
ro estava motivado, os empresários estavam 
motivados. Faltou o Governo ter uma pro· 
posta concreta de viabilização de_ desenvolvi
mento do Paf.s. O Governo se ateve a uma 
proposta académica de acabar com a infla
ção. E milagre é difícil de acontecer. 

O Globo - O senhor é a favor do fim 
da estabilidade no emprego para os funcioná
rios p-úblicos? 

Quércia - Para determinadas funções 
eu acho que deva haver estabilidade, mas pa
ra outras não. 

O Globo - Por exemplo? 
Quércla- Não tem cabimento estabilida

de para fUncionário de empresa pliblica, quan
do o funcionário da empesa particular não 
tem e eles têm melhores salários. 

O Globo - O que acha da aposentadoria 
por idade e não mais por tempo de serviço? 

Qu&cla - Eu acho que é uma conq1.tis
ta de direito. Numa fase em que o povo bra
sileiro estava motivado para fazer as coisas 

e o Governo faUJ.OU no seu projeto, querer 
que o povo faça um sacrificio desses é que
rer o impossfveL As vezes, pode ocorrer, co
mo já ocoiTeu em vários países, que haja 
uma mobilização nacional que exige o sacri
ffcio de todo mundo. Não acho que seja pos
sfvel pedir esse sacrif'!cio ~s pessoas que têm 
direito adquirido. 

O Globo- E a taxação de grandes. fortunas? 
Quércia -Tudo bem, mas isso não vai re

solver nada. 
O Globo - O senhor critica pontos que 

o Góvetno considera fundamental para um 
programa de desenvolvimento do Pal'.s. Esse 
conjunto de medidas não ajudaria a solução 
do problema? 

Quércia - N.ão. 
O Globo - Então, o projetáo não _resol

ve nada? 
Quércia - O prOjetão é o marketing pOlí

tico do Governo. Como o Governo não tinhã · 
outra coisa, usou isso. O objetivo do Gover
no é o marketing e isso ele está fazendo mui
to be~ tanto que estamos aqui, conversan
do sobre isso. O objetivo é que a gente fique 
falando disso e se esqueça dos reais proble
mas do Pa&. O problema do País é o desen
volvimento. Por exemplo, o Governo tem al
gumas propostas na área das ind:dstrias. En
tão deve analisar o que é po.ssWel fazer, o 
que não é possível, dar certos incentivos. En
fim, mobilizar o pessoal. Em qualquer setor 
de atividade, se você enfrentar o problema, 
ele sai de lado. Se o problema do Pafs é de 
desenvolvimento, ele tem d~ chamar os em
presários daS indtístrias e perguntar o que 
eles acham que deve ser feito. Enfrenta, pe
ga o pião na unha: vamos .fazer isso, vamos 
tentar aquilo. O mesmo com a agricultura, 
para aumentar a produção no Pafs. O Gover~ 
no tem de ter o papei cãtalizador. O Gover~ 
no vive falando mal dos empresários, leve 
uma proposta de acabar com a inflação que 
não funcionou. De repente, ele apresenta 
uma porção de coisas que estão fora da rea
lidade do Brasil, e o problema é de desenvol
vimento. Precisa saber o que pode produzir, 
o que tem para ccportar, motivar o Pafs. 

O Globo:.._ O Governo está isolado? 
Quércia - Ele está fora da realidade e 

quem está fora da realidade_ está se isolan
do. Está fora de órbita. Então é díffcil. 

O Globo -Mesmo nos pontos que o Go
verno considera fundamentais para obter re
cursos para o Pafs retomar o crescimento? 

Quércia - Está bem, vamos conversar. 
Mas af é que esta: já deveria estar conversan
do sobre esses pontos e não fazendo marke
ting. 

O Globo - O Governo acha que se não 
reduzir a máquina administrativa e limitar a 
aposc!ntadoria, além de outras medidas, não 
terá recursos para investimento. Mas o se
nhor pensa diferente, não é? 

Quércia --Ai está um ccemplo que não 
sei se é má fé ou falta de competência. O 
Governo está há um ano tentando acabar 
com os marajás, fazendo o maior barulho, e, 
depois de um ano vem com 60 projetes, inclu
sive um que é para acabar com marajás, mas 

há um ano ele tanta fazer isso e não conse
gue. Então é difícil. 

O Globo - O Governo alega que a Cons
tituição não permite- demitir o funcionário 
p-úblico depois de cinco anos. 

Quércia -Eu acho que não é por aí que 
vai resolver o problema do País. Em todo ca
so, acho que vale discutir o assunto. Essa 
questão do funcionário, da estabilidade. Eu 
sou a favor de moralizar isso. O corporativis
mo de empresa pilblica é um absurdo mes· 
mo. Então, é um aspecto. Ma~_ ele começo_u 
<' Governo, fez uma onda danada, e agora 
qtaer mudar tudo. Isso porque ele não cnfren~ 
teu o problema na hora devida e agor.<~ quer 
debater depoi:!. de um ano de_Govemo. Ti
nha de fazer isso no primeiro dia de Gover
no. Mas i:sso ê só um aspecto do grande dra
ma brasileiro. Então, acho que o projetão é 
um despiste. 

O Globo - Qual é o papelda Oposição 
nesse quadro de dificuldades do..J3"overno? 

Quércia - Quando não se enfrentam os 
problemas, isso é procrastinar. E na medida 
que queremos que o Governo encare e enfren
te os problemas e não fique procrastinando 
através de despistes e de jogo de marketing 
polftico, nós estamos ajudando o País. Ago
ra, se o Governo quiser nossa ajuda tem de 
enfrentar o problema do Brasil. 

O GfObo - Como? 
Quércia - Dentro de uma coisa concre

ta, trabalhar mais, produzir mais. Não isso 
aí que é: uma porção de projetes juntos. Em 
suma, um governo que queira realmente re
solver o problema do Pais tem de pegar três 
assuntos de interesse, chamar quem quiser, 
políticos, empresários, e dizer: vamos resolver. 

O Globo --Onde o PMPB pode ajudar 
o GOVerno no projetão? 

Quércia - O projeto de taxação das gran-
des fortunas foí colocado na Constituíçlo 
pelo PMDB. Isso pode acontecer, mas não 
vai resolver nada. Falar nisso agora é dema
gogia. Na questão da estabilidade do funcio
nário público, o Governo quer um sacritrcio 
sem haver uma motivação do País. Se houver 
um projeto global para o País, real, você po
de até ccigir sacriffcios, mas não é o caso. 
E o limite da aposentadoria também é a mes
ma COisa. 

O Globo- E a questão da governabilida· 
de do Pa.t? 

Qué:rcia - Eu acho que o Governo não 
pode ficar sustentado nisso, porque ele fica 
muito fraco. Sustentar-se no aspecto de que 
os adversários dêem governabilidade, ou se
ja, amaciem com o Governo. O Governo tem 

- de 'mostrar que tem competência, do contrá
rio, não tem jeito. 

O Globo - Como, então, será O oposição 
do PMDB ao Governo? 

Quércia - Sem ser radic3I, mas batendo 
duro. E apoiando concretamente, como le
mos feito no Congresso, aprovando projetes 
de interesse do Governo com votos do 
PMDB. Isso que o PMDB quer fazer, anali
sar caso a caso e votar. 
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O Globo - Qual o espaço que existe pa
ra a oposição do PMDB, entre o que o se
nhor chama de oposição :rn.dical e o adesismo? 

Quércia - Eu acho que o pãrtido não po.: 
de ser radicial e votar contra o projeto só 
porque é do Governo. Na questão do adesis
mo, compete ao partído fiscalizar os seus 
membros. O PMDB não é Governo, não par
ticipa do Goveriio, não tem ministério, não 
tem diretoria, o PMDB_é_independente e vo
ta projetes de interesse do Governo. 

O Globo - O senhor é a favor da anteci
pação da revisão constitucional, prevista pa-
ra 1993? __ 

Quércia - Eu sou, em princípio, sempre 
favorável a que se antecipe a solução dos 
problemas. Mas, nesse caso, o juiz para es
sa revisão é o Congresso Na-cionaL E quem 
deve levantar essa questão deve ser o Con
gresso e não o Presidente da Repóblica ou 
o Governo. O Governo tem também o direi
to de dizer -o que gostaria de mudar. O Go
verno s6 está agindo errado quando diluin
do as preténsões dele, uma proposta que tem 
60 intenções, e não diz o que é importante. 
Ele coloca no mesmo prato, no mesmo nível, 
a questão da estabilidade do funcionário, 
da aposentadoria e da transferência das rodo
vias federais para os estados e municípios. 
O Governo tem de dar as prioridades, pro
por o que é fundamental e resolver. Estamos 
dispostos a conversar com ele. 

O Globo - Que pontos o senltor acha 
que devem ser revistos na reforma constitu
cional'/ --~ 

Quércia - Há muitas coisas. m:as não fiz 
ainda um levantamento. Mas, por exemplo, 
o monopólio para o petróleo. Eu sou favorá_
vel, por exemplo, a que uma empresa como 
a Petrobrás, que sei que é competente, enfren
te concorrência. Eu sei que uma erilpresa 
que não tem concorrência faz o que quer. 
Pode ser mantida a Petrobrás como empre
sa estatal, desd_e_que tenham como fazer con
correticia. Empresa estatal com monopólio 
é uma loucura, é um absurdo. 

O Globo - O programa do PMDB para 
o desenvolvimento não sed: muito parecido 
com o programa de Sarney, já que naquele 
Governo prevaleceu a tese do PMDB. para 
muitas questões, como, exemplo, a negocia
ção da divida externa, que previa a moratória? 

Quêrcia - Não. A questão do uovemo 
Samey, o PMDB se desgastou muito com is-
so por uma porção de equívocos e também 
pelo drama da perda do Tancredo. O Sal-ney 
começou morno, não estava preparado para 
assumir o Governo e sim para ser Vice-Presi
dente e tomar chazinho na Academia de Le
tras. E, de repente, ele fica Presidente e com 
os mesmos ministros do Tancredo. Se ele ti
vesse tomado a iniciativa de colocar gente 
dele, se estivesse motivado para isso, se tives
se a consciência ·da crise, teria sido muito 
melhor para ele e para o País. Então, foi 
uma porção de equívocos. Então, não hou
ve propostas do PMDB. Houve alguns econo
mistas que participavam do P:MDB, mas não 
era uma proposta do PMDB. Nós nunca dis-

cutimos isso. Agora é que o PMDB vai ter 
uma proposta clara, debatida, e não uma coi
sa de um economista como um plano e que 
ninguém leu. 

O Globo - Se mudar o regime de gover
no, o senhor vai se candidatar a uma \.-'3ga 

no Congresso? 
Quércia - Não sei. O grande objetivo 

nosso é trabalhar nesse projeto de desenvol
vimento brasileiro, para o partido. Agora, 
se o regime for presidencialista ou parlamen
tarista, e eu acho que será presidencialista, 
vamos atuar. Teremos um projeto para o 
Brasil, seja o 'regime presidencialista ou par
Ia:ment:iirista. 

O Globo- O senhor é a favor da prorro
gação dos mandatos dos prefeitos? 

Qué:rcia - Não. Por princípio, não sou a 
favor da prorrogação de mandato de ninguém. 
Sou a favor da reeleição de prefeito, governa
dor e presidente da Repóblica, mas prorroga
ção, nâO. · 

O Globo- O senhor faz restrições à for
ma de condução da política pelo Governo · 
Collor? __ 

QuérCiã----= É Um governo sem- experiên
cia. Ele chegou à Presidência sem um parti
do- poUtico que seja forte, que ande junto 
cOni -ele. Ninguéi:n governa utri pars sozinho. 
Tem de ter uma estrutura de poder junto. 
Ele não tem e vai Continuar assim. enquan
to não se estruturar. Tem de ter algo mais 
coricief<i É tudo muito iinadorfstico da par
te do Governo, muito marketista. Não tem 
um negócio real, uma conversa que avance, 
ê meio amador, e, na hora que aprender, já 
acabou o Governo. 

ZÉUA, NO BID, ATACA 
· OS PAÍSES RICOS 

BrasU~ - AQ dis,c_yrs_g_ o.ptem na Assem
bléia Anual do BID, em Nagoya, no Japão, 
·a Ministra da Economia, Zélia Cardoso de 
Mello, levantou uma suspeita sobre a Unha 
decis6ri2 do banco. Disse que a atitude do 
BID, ilO suspender um empréstimo para o 
Brasil porque o País ainda não fechara o acor
do com os credores privados, poderia indicar 
que a instituíÇão eStaria se prestando "a exer
cer pressão no âmbito das negociações eco
nômicas, como as da divida com os bancos 
conlerdaTs'~ 

- Se o custo de tais recursos for, contu
do, transformar o BID em instrumento de 
políticaS unilaterais de um ou mais de seus 
adonistas, quer para a persecução de objeti
vos naciOnais de política externa, quer para 
ocerCer -preSsão no âmbito ae negociações 
económicas, como as da dívida para <)s ban
cos comerciais, estou convencida di.! que se 
terá pago um preço excessivo - <1lirmou Zé
tia, dizendo que os recentes episódios envol
vendo o Brasil eram preocupantes. 

Pouco antes de _a Minis_tr_a embarcar pa-. 
ra o Japão, o BID anunciou a suspensão do 
empréstimo de US$ 350 milhões que seriam 
repassados ao Ministério da Ação Social, pa
ra a: criação de frentes de trabalho em boi
sOes-de pobreza. Os acionistas iitdustrializa
dos do BID impediram que o empréstimo 

fosse liberado, contrariando o voto dos de
mais membros, que representam 57% do ca
pital do banco. 

- Não tem qualquer base económica o 
pedido de adiamento_ feito por alguns países. 
Na realidade, tal pedido visa a estabelecer 
vinculação nova, ilegítima e inaceitável- pro
testou a Ministra, acrescentando que o _Bta
si! rejeita tal vinculação e espera que o ban
co reveja sua decisão prontamente"L 

Zélia lembrou a condição do Brasil, de 
um dos três maiores acionistas do BID, e o 
fato de ter-se mantido sempre em dia com 
seus pagamentos ao banco. E o que acredi
ta ser a função de um banco que pretende 
atender aos interesses dos países do continen
te americano. 

A Ministra não se limitou a enviar reca
dos para os acionistas do BID. Aproveitou 
para criticar o tratamento dado pelos países 
desenvolvidos à questão da dívida e<terna, e 
-reclamou um acordo duradouro para a dívi
da brasileira. 

- Esperamos que os países credores sai
bam_ manter uma posição equilibrad_a duran
te as negociações fil~~ra~, e que- não cedam 
à tentação de apoiar posturas que poderiam 
levar a ganhos de curto prazo para seus ban
cos, mas que se provaz:j.a!_D insustentáveis a 
longo prazo. Cabe a governos, justamente, 
~ta visão n;tenos imediatista e de maior am
plitude, levando em conta outros interesses, 
como por exemplo, os dos segmentos indus
triais. notadamente os ecportadores - disse 
a Ministra. 

ANTES DA REUNIÃO, 1ROcA 
DE FARPAS COM 

REPRESENTANTE AMERICANO 

Brasília -A Ministra ,da Economia, Zélia 
Cardoso de Mello, viveu num clima tenso 
nessoes dois últimos dias no Japão. A deci
são do Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID) de anunciar a suspensito- de 
um empréstimo de US$ 350 milhões, às vés- · 
peras de o Brasil fechar o acordo com os 
bancos credores sobre os juros atrasados da 
dívida externa, irritou o Governo brasileiro. 
E a situação ficou mais complicada com o im
passe criado nas conversas mantidas com o 
Subsecretário do Tesouro americano, David 
Mulford. 

Na noite de sábado, o BID ofereceU um 
jantar aos representantes dos pafses mem
bros. Antes mesmo do início do janta'r, o cli
ma entre a Ministra Zélia e o_ secretário 
Mulford já era um pouco tenso. Mulfõrd usa
va uma gravata cõm e8tampas floridaS que 
provocou comentários de todos, e decídiu 
explicar: 

--Parece que ê brasileira. 
Zélia, ao lado, imediatamente reagiu: 
-Brasileira não é.. Tenho absoluta certe-

za que essa gravata foi comprada na Flórida. 
No jantar, o cerimonial do BID colocou 

a Ministra Zélia sentada ao lado de Mulford. 
Foi quando os dois tiveram um novo diálo
go ríSpido, desta vez sobre a decisão do BID 
de suspender o empréstimo para o Bras~ 
sob a alegação de que o Pafs não havia fecha-
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do o acordo com os bancos credores. A Mi
nistra deu início à conversa. protestando: 

- O Governo americano usou _um critério 
poUtico no caso de uma negociação comercial. 

-Os critérios ~ão abs<llutamente técnicos 
c usados para todos os países - retrucou 
Mulford. 

-Se vocês tivessem colocado essa preocu
pação, nós já terfamosnosae!aptado. Nós sem
pre dissemos que nos adaptariamos. Só 6 es
tranho que esses critérios existam há tanto 
tempo e só agora vocês estejam dando aten
ção a eles - afirmou Zélia. 

-Não queremos criar tensão maior. Vo
cês amenizam seu discurso que eu me encar
rego de conversar com os pafses (para libe
rar o crédito) - propOs o Subsecretário do 
Tesouro. 

-Se você fizer uma reunião com o board, 
eu mudo meu díscurso e faço um pronuncia
mento ptíblico dizendo que você se empe
nhou - se comprometeu a Ministra. 

No dia seguinte, antes. de fazer o prome
tido discurso duro, Zélia mandou um reca
do indireto para Mulford, ao não compare· 
cer ao café da manbã que o Subsecretário 
oferecia para os representantes dos pal'ses 
latino-americanos. Mais do que isto, canse· 
guiu evitar também a presença do Ministro 
da Economia do segundo pafs mais importan
te da América do Sul, Domingo Cavallo, da 
Argentina. Cavallo preferiu tomar café da 
manhã com Zélia e conversar sobre a forma
ção do Mercosul. 

A tentativa de dissuadir a Ministra de fa
zer um discurso duro foi repetida algumas 
vezes durante o dia de domingo. Mas Zélia 
mostrou-se inflccfvel, argumentando que, co
mo Mulford não tinha conseguido fazer a 
reunião para liberar o empréstimo para o 
Brasil, ela manteria a linha incisiva que ha
via preparado para a tarde de domingo. 

REUNIÃO COMEÇA COM 
PROMESSAS E APELOS 

Nagoya, Japão - Com a participação de 
três mil representantes de 44 países, foi aber
ta ontem a 328 Assembléia Anual do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Ryutaro Hashimoto, o Ministro das Finanças 
do Japão, presidiu a sessão de abertura e 
anunciou que seu pafs está disposto a contri· 
buir para o desenvolvimento das Américas, 
através da concessão de novos cr&titos. Ha
shimoto defendeu, entretanto, uma reestrutu-. 
ração do BID, tornando« o poder de voto, 
em relação à concessão de empréstimos, pro
porcional h contribuição feita ao órgão. O 
Japão é o maiQr fornecedor de ~pita! :à ins
tituição, fora do continente americano. O 
Ministro expOs. também sua posição contrá
ria a programas de perdão da divida exter
na, porque se tornaria "sumamente diffcil ofe
recer ao mesmo tempo dinheiro novo" para 
os países devedores. 

Em seu discurso, o Presidente do BID, 
Enrique lglesias, saudou a decisão do Japão 
e disse esperar que outros países industriali
zados sigam o exemplo. Iglesias exortou os 
países da Ásia a participarem do diálogo so-

bre "as crescentes oportunidades de investi
mento Iia América Latina e no Caribe" {re
presentantes da China, da Coréia e de Tai
wan também estão participando da Assem
bléia, na qualidade de obseiVadores). Obser
vando que em 1990- o BID emprestou US$ 
3, 79 bilhões :li América Latina, Iglesias disse 
que a instituição "está se adaptando à dinâ
mica das mudanças" na região, mas acrescen
tou que a Amêrica Latina deve intensificar 
suas reformas e seus esforços de modernização. 

Outro dj~curso atentamente ouvido foi o 
do Ministro da Economia da Argentina, Do
mingo CáVaDo. Ele afin;nou que, graças ao 
programa de estabilização adotado em 1° 
de abril - que determinou a dolarização da 
economia - a Argentina espera conseguir o 
apoio do BID e também do Fundo Monetá
rio lntcrnadonal c do Banco Mundial, atra
vés de empréstimos equivalentes aos paga
mentos que o pafs precisa fazer este ano aos 
órgãos multilaterais. no total de US$ 2,5 bi
lhões. 

EUA ADMITEM TER 
BLOQUEADO CRÉDITO 

Nagoya, Japão- Os Estados Unidos blo
quearam a liberação do empréstimo de US$ 
350 milhões ao Brasil, de fato, porque te
mioam que os grandes atrasos no pagamen
to de juros da dívida ccterna brasileira pode
riam prejudicar os bancos credores privados. 
A afirmação foi feita pelo Subsecretário do 
Tesouro dos Estados Unidos, David Mulford, 
em entrevista coletiva concedida após a ceri
mônia de abertura da 32a Assembléia Anual 
do Banco Interamericano de Desenvolvimen
to (BID). 

-Se nâo se prestasse atenção a isso, do 
nosso ponto de vista, haveria uma ameaça :à 
saó:de das instituições financeiraS internacio
nais- disse Mulford, acrescentando que Wa
shington çstaria disposto a levantar o blo
queio ao crédito assim que o Brasil chegas
se a um aCoido com os bancos sobre os ju
ros atrasados. 

- O Brasil tem grandes atrasos, e se eles 
coiltinuam·crescendo, podem facilmente esca
par ao controle e afetar a longo prazo a ca
pacidade do País de cumprir seus compromis
sos com a comunidade financeira internacio
nal - afirmou o Subsecretário. Queremos 
que o Brasil melhore sua situação econõmi
ca e acreditamos que a materialização e os 
acordos com os credores internacionais e a 
restauração das relações com a comunidade 
financeira internacional são parte essencial 
dessa recuperação - declarou Mulford, que 
falou à imprensa depois que a Ministra Zélia 
CardosO de Mello, ém seu discurso na abertu
ra da Assembléia do BID, atacou duramen
te os Estados Unidos pela decisão de bloque
ar o crédito ao Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filbo) -
Dando saqüência aos nossos trabalhos, faz 
uso da palavra, neste instante, o ilustre Sena
dor Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - (PDS -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores, ocupo o microfone 
para tratar de dois assuntos. Sobre o primei
ro, até ia pedir ao Senador Ney Maranhão 
que:, na condição de Uder do Governo, o ou
visse com a atenção que pretendo seja dada 
também pela Mesa. · 

O primeiro assunto que quero abordar 
é a respeito do art. 23 da Lei n° 8.178, de 
1° de março de 1991. A lei é fruto do Proje
to de Lei de Conversão da Me~ida Provisó
ria n° 295. 

O arL 23 estabelece o seguinte: 

"Serão constituídas, no prazo de 
30 dias, câmaras setoriais destinadas 
a analisar a estrutura de custos e pre
ços em setores e cadeias produtivas 
específicas, para assessorar o Minis
tro da Economia, Fazenda e Planeja
mento no monitoramento da flexibili
zação de preços." 

E há os parágrafos que se seguem. 
&ta lei foi publicada no Diário Oficial, 

de 4 de março. Portanto, o pfazo para cum
primento deste artigo, expirou no· dia 4 de abril. 

Tive oportunidade de fazer um pronuncia
mento de saudação aos autores desse artigo, 
logo depois da aprovação da Medida Provisó
ria n° 295. Alguns podem até achar que es
se artigo é utópico, mas, pelo que estou in
formado, foi inspirado pelos economistas do 
Partido dos Trabalhadores. Sobre esse arti
go, quando da sua apresentação, conversei 
com parlamentares do Partido dos Trabalha
dores, principalmente com assento na Câma
ra dos Deputados, e gostaria de dizer que 
ainda que não seja o· idea~ ele representa, 
na minha opinião, o começo da impossibilida
de de novos congelamentos. Por quê? Por
que o congelamento, com o qual concorda
mos até porque seria inócuo votar contra de
pois de decretado, essa é ·que é a verdade, 
o congelamento é uma prática que assusta 
tanto o empresário quanto a dona-de-casa, 
que nele não acredita maiS.- O congelamen
to é, portanto, comO regra, um desejo, um 
sonho da sociedade, mas é, na prática,- inó
cuo. Essa é que é a verdade, e todo mundo 
sabe disso. 

De outra parte, as diversas:- experiências 
de tle:~~:ibilização de preços, ou mesmo de 
administração de preços no Brasil, resultaram 
ineptas, e sobre elas, como regra tem paira
do a nuvem do "facilitário", do tráfico de in
fluência que marcou, por exemplo, a existên
cia do OP que, para mim, é sinOnimo de trá
fico de influência. 

Quero dizer a V. Ex~-- que vivi, como 
Governador, o drama de pedir ao OP. Po
dem alguns achar que isso é _brincadeira, 
mas envolvia mais de 140 empregos, pessoal
mente, como Governador de Santa Catari~ 
na, depois da segunda enchente de 84, pedi 
ao CIP, não vou esconder, o reajuste do pre
ço do modess, porque essa era a colidiçâo 
para o não fechamento de uma indtlstria de 
propriedade de Jonhson & Jonhson, sedia
da em, Blumenau, Jonhson & Jonhson, obje
tos de uso pessoal. Não consegui, porque o 
CIP havia considerddO o absorvente femini-
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no como gênero de primeira ncccs~idade, 
em função de um surto de infecções que ocor~ 
ria pelo uso de outros instrumentos, que~ 
mal substituindo o absorvente, estavam pro· 
duzindo infecções principalmente em traba
lhadoras de renda mais baixa. 

Então, conheço o CIP até por episódios 
como esses que estou relatando aqui. Ora, 
voltar ao CIP é indesejado para a sociedade,., 
deixar a flexibilização de preços ao alvedrio 
de qualquer ministro é criar um cartório pa
:rn o "facilitário". Pode até não ocorrer hoje 
"facilitário", mas é a criação de um cartório 
do "facilitário". Então, vi nesse artigo que -
repito - foi inspírado, pelo que sei, por seto
res do Partido dos Trabalhadores. quando 
da discussão da Medida Provisória n° 295, 
vi nesse artigo um passo adiante. Porque, 
com a criação de câmara setoriais que exami
nassem a cadeia ou as cadeias de produtos, 
teríamos na forma do artigo, a participação 
de trabalhadores, de _empresários. Segundo 
alguns, teríamos conflitos. Acho que não te
ríamos conflitos; teríalriOS, sim, U:ai lugar pa
ra administrar os conflitos; porque os confli
tos o:istem aaro que existem! O que não 
e-xiste é o foro adequado para que o confli
to seja lido. Ele era resolvido pelo CIP, que 
era, repito, um cartório, ou era resolvido na 
base do tráfico de influência junto ao Minis
tério. 

Este artigo, portanto, eu vejo Como o pri
meiro passo no rumo de Primeiro Mundo, 
na questão da administração de preços. Nos 
Esia:dos Unidos e nos países capitalistas exis
te, sim o controle de preços pela sociedade, 
pelas entidades de defesa do consumidor. 
Enfim,- dizer que não ociste controle de pre
ços num país de Primeiro Mundo é ignorar 
a história de toda a legislação contra truste, 
contra cartel, que existe no mundo. 

Ora, se eu via nesse artigo-- do qual não 
sou autor- tanto de perspectiva, eu espera
va que o GOverno que, afinal, ratificou a _lei 
-porque o Presidente da Rep11blica não ve
tou nenhum artigo depois do acordo da dis
,cussão da 295 - eu esperava que o Ministé
rio da Economiã tratasse-desse assunto com 
entusiasriiO, até: Pessoalmente, durante a de
liberação em torno da Medida Provisória n° 
295, falei com o Sr. AntOnio Kandir. Na se
mana passada, procurei assessores do Minis
tério- da Economia, e desejo registrar aqui, 
no Senado, a minha tristeza, em primeiro lu
gar, pelo não cumprimento de um dispositi
vo legal prescritivo. Podem V. Exas consultar 
o Diário Oficial de hoje- o· de amanhã não 
vi, mas incluindo o Diário Oficíal de 8 de 
abril - e verificarão que esse dispositivo le
gal não foi cumprido pelo Ministério da Eco
nomia; não foi regulamentada a câmara seto
rial e nem foram constituídas as Câmaras se
toriais. Eu quero, portanto, junto com o la
mento, lembrar à Mesa, não vou fazer ne
nhum requerimento, por que desconfio mui
to da tramitação de requerimentos, mas eu 
gostaria de fazer um apelo à Mesa para que, 
na verticalidade da autonomia deste Poder, 
considere a existência da lei - é meio anti
ga mas é a 11ni.ca que está em vigor: vamos 

prestigiá-la, até porque não foi feita por nós· 
- da Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, 
que define- ós Crimes de responsabilidade e 
regula o respectivo processo de julgamento, 
eu gostaria de lembrar a existência dessa lei, 
pedir a atenção da Mesa, do Presidente que 
está no m-omento presidindo a sessão, como 
do Presidente Mauro Benevides, que presi
de o C<.ngresso Nacional, para que atentem 
para o -disposto no item ym do art. 8° da 
referida I~ que qualifica como crime deixar 
de tomar, nos prazos fixados, as providên
cias deterffiinadas por lei, Ou tratado federal, 
e necessárias_ à sua execução e_ cumprimen
to. Não conheço outro disposhivO que diga 
também respeito à questão. 

Mas, quero dizer o seguinte: os que assu
miram comigo -estamos aqui há dois meses 
e algunS: dias - terminamos de aprovar essa 
lei ~s 5h40min da manhã do dia 27 de feve
reiro. Por um acordo interpartidário, ela foi 
aprovada, foi respeitada pelo Executivo na 
sua sanção, está publicada no Diário Oficial 
é: perfeita e acabada, e tem um dispositivo 
no qual, pessoalmente, vejo um progresso, 
vejo Um passo afirmativO não cumprido pa
ra a economia brasileira. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex8 

um aparte? 

O SR. ESPER!DlÁO AMIN- Pois não. 
-o Sr-.--Ney Maranhão - Estou ouvindo 

atentamente o pronunciamento de V. & 8 

No exercício da Uderança do Governo, que
ro, também, solidarizar-me com V. E:x8 E, in
dependentemente dessa posição que V. Ex8 

está tomando, de fazer um ápelo à Mesa pa
ra que tome as devidas providências, esta 
Liderança vai, também,juntoaosórgãoscom
petentes do Governo, ou seja, o Ministério 
da Economia, informar-se e fazer com que 

· esse dispositivo seja cumprido. Quero com
plementar, nobre Senador, o pronunciamen
to de V. & 8 com respeito ao tabelamento. 
Concotdo inteiramente com V. Ex8 nessa 
questão: tabelamento não derruba inflação. 
Isso está claro! O que houve, Senador - e 
.sobre isso posso lhe dar informações- é que 
essa medida que o Ministério da Econoinia 
tonlOu foí em função de, provisoriamente, 
dar um freio, vamos dizer fazer uma arruma
ção. Progressivamente, esse tabelamento vai 
começar a ser aberto, porque não pode de 
maneira alguma prevalecer. Tabelamento pa
ra combater a inflação - como disse V. Ex8 

e todos nós sabemos - não resolve. Ocorre, 
Senador, que houve o episódio com os oligo
p6lios dos laboratórios farmacêuticos. O Go
verno abriu o mercado à livre concorrência, 
mas esses -oligopólios embora poucos, são 
fortes e dominam muitos setores neste País. 
Defendo seriipie, Senador, a inicro, média e 
pequena empresa. Tenho até: um projeto so
bre esse assunto no Senado; porque eu vi 
um país pequenininho, nienor que a Paraí
ba, com apenas 20% de seu território apro
veitável, o resto não vale nada: Formosa. A 
base do seu desenvolvimento é a micro, mé
dia e pequena empresa, que dá à população. 
No Brasil, há meia d!Jzfa de oligopóüos, co-

mo os dos laboratórios, do cimento, do alu
mínio, da indústria alimentícia etc. E V. & 8 

sabe que, pelo menos no Nordeste, a força 
dessa gente é muito grande e pode, inclusi
ve, mudar o hábito alimentar do nordestino. 
Temos que tratar essa gente de outra manei
ra. O Governo fez com que viesse mais de
pressa esSe tabelamento dos remédios., Sena
dor, pois tiveram o descaramento de dizer 
no Ministério -da Justiça que fazia cinco 
anos que não tinham aumento. Aumen_taram 
2500% nos medicamentos. Há medicamen
to em que houve 3.000% de aumento. Esse 
foi um dos principais mOtivos qUe levou o 
GoVetnó a t:omar essa medida. Mas o Gover
no está correto dentro da ~tica de v. exa, 
perante a problema da abertUrã. comercia~ 
sem tabelamento. Esse pequeno grup9 de 
oligopólio será policiado. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Nobre 
Senador, quero dizer a V. Ex8 que quanto 
mais o ouço mais o admiro. V. Ex8

, como 
Líder do Governo, é incomparável. I ncompa
rável pelo talento capaz de pinçar um assun
to latera~ colocando-o mais importante do 
que o principal. 

Mas quero dizer a V. Ex8 ·que não estou 
discutindo o congelamento. Votei a favor 
dessa medida medida. Esse assunto está en
cerrado. O que estou discutindo é: o descuro~ 
primento pelo Ministério de um tecto ICgai. 
O que foi congel_amento contou com 0 nos
so voto. Alguéffi itj_ui pode- ter hldo d<:-rrota
rlu, outro pode_ ter sido vitortoso. Pe.ssoalmcn
te, votei a (avor, pela aprovação do <.:ongela· 
mento. 

O Sr. Ney Maranhão- Nesse ponto esta
mo:; de acordo. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Pois é, 
votei a favor, mesmo fazendo ressalvas~ via
bilidade, ao proveito do congelamento. 

O Sr. Ncy Maranh1io - Mas vai ser aber
to, Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Vai ser 
aberto? Não, Senador! Veja beril: esse arti
go versa exaiamente sobCe a flecibilização 
de preços. Ele rião pode mais se realizai" ape~ 
nas pelo Ministério da Economia, precisa 
de câmaras setoriais que, ainda que apenas 
com função de assessoramento, vão permitir 
que a socieda4_e comece a pat:ticipar, a co
nhecer, como ocorre nos p8íses desenVolVi
dos, o que se chama cadeia prodUtiva:- quem 
é que vende para quem? Por que o preÇ? 
daquele produto tem que ser aumentado? E 
porque compra de "A" ou de "B". Esse ~nten
dimento do ciclo econômicõ;-denti"o -de um 
foro próprio, é o:-que está Sendo estabeleci
do incipientemente nesse artigo:- -

Lamento dizer que esse artigo, que é van
guardeiro, não tenha sido considerado pelo 
ministério. Afirmo que procurei, em mais 
do que em um contato, saber do ministêrio 
o que é que ia ser feito com isso, e a última 
informação obtive na socta-fei{a. Tive o cui
dado de telefonar e estou trazê-ndo para V. 
~. que representa aqui o GoVerno, o meu 



1480 Terça-feira 9 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Abril de 1991 

lamento e, para a Mesa, mais do que isso: 
estou trazendo aqui uma questão e não vou 
entrar com nenhum requerimento. Quero saw 
ber o que a Mesa vai fazer com isso. Pode 
até não fazer nada, e af estará dando um pas
so por omissão para que o Governo descon
sidere outros artigos também, porqUe, assim 
como "o uso do cachimbo faz a boca torta", 
também o "deixa pra lá hoje, deixa pra lá 
amanhã" vai permitindo que a complacência 
forme jurisprudência. 

Sobre esse assunto, quero congratular
me com V. Exa pelo brilho da sua colocação. 
Realmente, se eu fosse governante estaria 
muito satisfeito em ter um líder versado e ta
lentoso como V. Ex8 ••• 

O Sr. Ney Maranhão - Muito obrigado, 
nobre Senador. Diz V. Ex• ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Digo-o 
com franqueza, com pureza de alma. 

Quero cOlocar aos meus pares que lamen
to o descumprimento do artigo de lei. Isso 
o faço, inclusive, ao Uder do Governo em 
ccercício. 

O Sr. Ney Maranhão - Esta Uderança 
é solidária com V. EX' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agora, 
à Mesa coloco um fato e aguardo que ela fa
ça algo com ele, o que vai até ajudar a defi
nir qual o perfil dessa legislatura. 

O Sr. Maurício Corréa - permite-me V. 
E,x8. um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. 
Ex- com prazer. 

O Sr. Maurício Corrêa - O assunto que 
V. E,x8 traz ao seu discurso é de extrema im· 
portância e demonstra a eficácia do cumpri
mento do seu mandato, ou seja, cumprir aqui
lo que compete a um parlamentar, exercer 
o poder fiscalizatório sobre os atos do Poder 
Executivo. A colocação desse dispositivo no 
Projeto de Conversão, conform~ salienta V. 
Ex8 , é de autoria do Deputado Alofzio Mer
cadanle, do Partido dos Trabalhadores, eco
nomista de uma Unha, digamos mais branda 
denlro do radicalismo, às vezes, excessivo 
do P1: S. Ex" 1cm por tina !idade uma medi
da extremamente terapêutica, que é evitar 
os excessos cometidos pelo Governo, as in
justiças por ele praticadas todas as vezes 
em que se adotam medidas de congelamen
to de preços no Brasil, com um tabelamen
to na alta, enquanto os salários são fixados 
em valores aviltantes. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- E um lll
belamento, nobre Senador - com permissão 
para um par~ntese no seu aparte - como ve
mos pela história, que nunca surpreende os 
fortes, apenas os fracos. 

O Sr. Maur1cio Corre&-Lamentavelmen
te, sabemos que esse congelamento - e não 
6 a espinha dorsal do seu discurso - não tem 
finalidade nenhuma dO ponto'de vista de aju
dar a conter essa inflação, porque _ele ê des-

\ 

respeitado. A todo instante se lê nos jornais 
que os preços estão aumentando nos super
mercados e o Governo não tem instrumen
tos capazes de impedir que isso aconteça; is
so está surgindo em todos os supermercados, 
enfim, em todos os estabelecimentos comer
dais do Brasil Mas o que eu queria dizer a 
V. & 11 ê o seguinte: o seu discurso, na verda
de, tem o sentido de alertar sobre o descum
primento de dispositivo constante da lei que 
aprovamos, oriunda do Projeto de COnversão 
da Medida Provisória n° 295. Muito bem, 
não haverá eficáciã. nenhuma do ponto de 

_vista da não-instrumentalização de um proce
dimento. Portanto, ê- necessário que haja a 
instrumentalização para que se alcance esse 
objetivo. Não há d!í.vida nenhuma que nos 
termos da Lei n° i079, que define os Crimes 
de responsabilidade dos ministros de Esta
do, está inserto a sanção com relação aos 
ministros que não tomam providência com 
relação ao cumprimento das leis. De modo 
que a Ministra Zélia Cardoso de Mello está 
incursa no crime de responsabilidade, mas 
como nesse Governo não se costuma cum
prir a lei - até o Presidente não cumpre a 
lei- ter-se-ia, digamos, que montar um meca
nismo gigantesco para o n6mero de pessoas 
que teriam que Vir aqui para submeter-se 
ao procedimento do crime de responsabilida
de. O que eu tenho fé, sinceramente, é no 
que V. Ex* falou a respeito do Senador Ney 
Maranhão. O Senador Ney Maranhão tem 
sido aqui um porta-voz do Governo de gran
de eficácia. Sei a tortura e a mágoa que S. 
:FxD- deve ter sentido quando não pode cum
prir aquilo que afiançou com relação ao Re
gime Jurídico Único. Mas S. Ex8 tem sido in
questionávelmente - não estou falando isso 
como mmhuw. tipo de censura para S. Ex8 , 

com toda a honestidade - um representante 
que nos tem ajudado. Acredito sinceramen
te que S. Ex8 vá cobrar da srs Ministra Zélia 
Cardoso de MeUo_uma solução para esse pro

. blema . .Mora, quero dizer a V. Ex8
, Senador 

Esperidião Amin o seguinte: se V. && não 
o fizer, eu o farei; examinarei_o procedimen
to qu-e deve ser adotado. Porque esse fo~ sem 
düvida nenhuma, um dos mecanismos mais 
importantes introduzidos n-essa lei e foi uma 
conqtJista que obtivemos. Não é justo que o 
Governo não organize essas câmaras seta
riais para que haja uma fiscalização efetiva 
com relação a essa flexibilização de preços. 
De sorte que desejo cumprimentar a oportu
nfssima intervenção de V. Ex•, neste instan~ 
.te, aqui no Senado, alertando a todos para 
o não-cumprimento de um dispositivo que 
está na Lei n° 8.178 e que, lamentavelmente, 
não foi cumprido pelo Governo, assim co
mo do são cumpridos pelo Governo todas 
as medidas que impõem algo de responsabili
dade em beneficio das classes menos favore
cidas. 

O SR. ESPER!DIÁO .<\MIN- Senado.r 
Maur1cio Coi.-rêa, agradeço o aparte de V. 
& 1 e desejo, ao encerrar a abordagem des
te assunto, enfatizar o aspecto pedagógico 

V. Ex8 prestou um serviço a mim e à Ca
sa ao especificar que foi o Deputado Alof2:io 
Mercadante, com quem conversei várias ve
zes sobre a matéria, o autor, pelo menos o 
autor intelectua~ já que não sei se houve 
uma inserção por emenda do antigo art. 26 
- no projeto de lei de conversão esse artigo 
tinha o número 26 -, mas fiz um pronuncia
mento sobre esse assunto nesta Casa. 

Acho que ê um progresso para o País 
sair da falida estrutura do CIP e seus adja~ 
centes e partir para uma Câmara Setorial 
onde o trabalhador tenha assento. :É um pri
meiro P!lsso; muito importante, para que a 
fledbilização de preços não seja uma ques
tão sempre injusta ou corra sempre o risco 
de ser injusta 

O segundo ponto que gostaria de abor
dar, sem pretender ser, com este procedimen
to, um teimoso, no mau sentido da palavra, 
é fazer· um apelo aos nobres senadores que 
integram a Comissão de Relações ExteriQres 
para que, pelo menos, examinem com sereni
dade - e vejo_ aqui o_ Senador Rui Bacelar 
_a, __ q11em enderecei um bilhetinho modesto, 
solicitando a simpatia para esse Pedido, ve-
jo o Senador José Fogaça que também não 
sei se recebeu o meu bilhete, enfim, aos sena
dores que integram a Comissão de Relações 
Exteriores, queriam fazer um apelo. Não ou
saria aqui de p6blico pedir o voto favorável, 
mas peço, sim, que a comíssão aprecie ovo~ 
to de censura- este é o nome que regimen
talmente eStá estabelecidO - porque o proce
dimento do governo dos Estados Unidos, já 
descoberto pela imprensa e ratificàdo boje 
pelo pronunciamento do Senador Ney Mara
nhão, ê um procedimento odioso; que Colo
ca perante a sociedade brasileira a- atuação, 
com as armas apropriadas do "soldado da 
banca". É o 11soldado d,a banca jqternacional11

• 

E eu,_ pará não molestar os meus pares 
com uma longa leitura, quero pedir que se
ja considerado lido um texto que elabOrei, 
intitulado exatamente "O Sõlclido da Banç:a" 
-e que, só como resumo, inicia evocando um 
pronunciamento de Georges Oemenceau, 
que, ao têrmino da I Guerra Mundia~ usou 
a seguinte ecpressão, a respeito da França, 
é claro: 

11A Fran_ça, ontem, Soldado de 
Deus, hoje, Soldado da Humanidade, 
será sempre o Soldado do ldeal.11 

Na minha geraÇão, o Soldado do ideal sem
pre foi o soldado americano, pelo meilos era 
o que os meios de comunicação nos faziam 
chegar, a guerra do Vietnã toJdou um pou
quinho isso e hoje estamos assistindo a um 
gesto hostil dos representantes de um gover
no que coloca desta maneira todo seu poder 
de pressão de única superpotência do mun
do - porque nã_o existe mais _ qma segunda, 
só há uma -que está, neSse mOmentO, exer
citando o papel de 11SOidado da banca interna
ç_i0na~11 e acho que isso não pode acontecer 
com a nossa omissão. 

Por: isso, peço que seja considerado lido. 
este texto que vou fazer chegar à Mesa. E 
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agradeço pela oportunidade, atenção e con
tribuição de cada um dos pares. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR ESPERIDIÃO AMIM 
EM SEU DISCURSO: 

O SOLDADO DA BANCA 

aemenceau, dando forma à grandiolo
qüência patriótica francesa anunciava, ao tér
mino da t• Guerra Mundial; "A França, on
tem, Soldado de Deus, hoje Soldado da Hu
manidade, será, sempre, o Soldado do Ideal11

• 

Ao longo do tempo, os incidentes que 
se acumulam vão imprimindo nos povos e 
nos pafses marcas que os caracterizam. De 
um modo geral, a 11razão do vencedor'' defi
ne o traço dominante. Assim, o opróbio da 
traição lançado contra o Japão, fJXou o dia 
7 de dezembro (de 1941) como a datd univer
sal da Traição (o ataque a Peral Harbour). 
A Alemanha assumiu, por sua vez, a autoria 
de crimes contra a Humanidade em 1918 e 
1945, sendo que nesta tiltima ocasião, virtual
mente assumiu a autoria da crucificação de 
Jesus Cristo. . 

A minha geração aprendeu que os EUA 
eram o moderno "Soldado do Ideal". Afinal, 
aqui, a "razão do vencedcor'' (e desde 1945, 
o vencedor é o Tio Sam) dispõe de todos os 
alto-falant~ visores e refletores possíveis. 

A guerra do Vietn.i toldou essa imagem, 
o que foi relativamente neutralizado pela te
se - procedente, diga-se de que uma coisa ê 
o-governo americano, outra, -muita distinta, 
é- a diversificada, tolerante e policrômiCa so
ciedade norte-americana, esta, sim, santuário 
da Liberdade, cenário aberto para o IdeaL 

Assim temos "navegado". A chamada "So
ciedade Americana11

, aberta para toda a sor
te de organizações, exerce sobre todos nós 
um fascínio que dissimula a- face domjnado
ra do seu governo e de seus governantes. 
Destaco· a tolerância com a maior de todas 
as virtudes coletivas da sociedade norte-ame
ricana. E_ a tolerância é parte essencial da 
democracia. 

Com o desmoronametno da URSS como 
superpotência, a unipolaiidade norte--ameri
cana tem sido, em linguagem clara, a realiza
ção do dito popular. "Qu~ conehcer o vi
lão, dá-lhe o bastão". 

Após os "ensaios" de Granada, Panamá 
e Bolívia, os Gendannes da 'Nova Ordem" 
(curiosamente, ex:pressão que foi moldura 
do eixo Roma-Berlim-Tóquio, de infeliz me
mória), com o apoio de outras 27n na~ 
coonestados pelo Conselho de Segurança 
da ONU, decidiram devolver o Iraque à Ida
de da Pedra (ou, pelo menos, segundo relató
rio da própria ONU, à ldatle Antiga), ex:ecu
tando sobre seu território e a pretexto de 
destruir as forças armadas que armara~ o 
maior bombardeio aéreo da História. com a 
desenvoltura da auto-suficiência, esqueceram
se das outras resoluções da mesma ONU que 
na região ainda restam descumpridas (a 242 
e a 338, por exemplo, que determinam a de
socupação de territórios por Israel). 

Na quinta-feira-Santa, dia 28-3, o-"Solda
do do Ideal", (orçou a adoção de bloqueio -
Pelo BID - de empréstimo de 350 milhões 
de dólares para o Brasil. Assinale-se que o 
empréstimo, já aprovado - e com louvor -
pelo Comitê Técnic-o do Banco, tem como 
objetivo financiar programa de amplo senti
do_so_cia~s_a_n~ento básico, com larga uti
lização de mão-de-obra. 

O direito ao bloqueio foi "adquiridO" por 
dinheiro; não decorre de qualquer prerroga
tiva legítima. A razão concreta, nua t: crua, 
P<iffi tal blOJ.!Ueio é o não pagamento- pelo 
Brasil - das parcelas vencida~ tia Ofvida &
terna aos· bancos privados. Sim, o "Soldado 
do ldeat_" e.stá_à S!!rviço da banca internacional. 

Por não concordar com o silêncio da Na
ção e por estranhar muito, especialmente, o 
dos auto-intitulados 11progressistas", veemen
tes defensor~ de "Não à divida ecterna"!" e 
"Moratória já", _apresentei!_~ o permite o 
Regimento do Senado, proposta de Voto de 
Censura dos EUA Tomo conhecimento de 
que, na -Câmara dos Deputados, o Deputa
do Federal Paulo Duarte (PLF-SC), se solida
rlzQY CQID a._propqsição. Como-complemen
to de censura, surgira uma "retaliação" políti
ca e moral" enquanto perdurar o veto, são 
consideradas "non gratas" as autoridades dos 
EUA que pretendem participar do RI0-92 
(Conferência das Nações Unidas saber o 
Meio Ambienetee o De:senovlvmento). Isto 
cabe- como uma luva 11rax:a"- para os repre
sentantes do pa&-campeão-âe-poluição, hipo
critam~te, também, campeão _da censura à 
poluição alheia. - -

Seriamente, é preciso protestar! Mesmo 
que o protesto seja menso divulgado do que 
de curiosas_ e 11oportunas denúncias" que a 
nossa imprensa vem noticiando a respeito 
de vinculação de brasileiros com o Iraque 
de Saddam (matéria na qual jamais ombrea
remos· com os americanso nem com os euro
peus). 

Afinal, colno lembra a npajada" (poesia), 
de Jayme C. Braun: 

11Se a História n.ão os condena, 
-A ínàncha nunca se apaga, 
A opressão jamais indaga, 
Na sua ambição mesquinha; 
Era meu tudo o que tinha; 
Era. meu tpdoq que havia. 

-E eu morri porque dizia 
Que aquela terra era minha! 11 

O brado _do cacique Sepé Tiarajtí foi silen
ciado pela força. Mas 11a mancha nunca se 
apaga1

', servindo porém, para apagar a falsa 
imagem do falso soldado do falso ideal, mos
trando-o cotno é: o soldado da banca! 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENA
DORES: 

Aluízlo Bezerra - Gerson Camata -
Hélio Campos - José Fogaça - Jtinia Mari
se - Lavoisier Maia - Magno Bacelar- Ney 
Maranh.ilo - Rachid Saldanha Derzi - Rai
mundo Lira. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -
A Mesa cumpre o seu dever regimental de 
responder ao Senador Esperidião Amin que 
o apelo e a questão levantados por V. Ex• 
serã.o levados ao conhecimento do titular 
da Mesa para as necessárias e inadiáveis pro
vidências. 

O SR PR)'!SIDENTE (Meira Filho) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno tínic_o, do Proje
to de Lei do Senado n° 335, de 1989, 
de- autoria do Senador Már_cio Lacer
da, que regulamenta o art. 227, § 6°, 
da Constituição Federal, dando nova 
redação ao item 1° do 3rt. 52 e 7° do 
art. 54 da Lei n° 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, tendo 

PARECER,. sob n° 360, de 1990, 
da CoÔlisSão 

_de Constituição, Justiça e Cida
dania, favorável, com emenda de n° 
1-CCJ, com voto vencido, em separa
do do Senador Ney Maranhão,__ e _yo
to vencido do Sena<!_or João M~ne;z:es. 

Em obediência ao disposto no art. 168 
do Regimento Interno, que estabelece que 
não haverá votação de proposição nas ses
sões ordináriaS das segundas e so::tas-feiras, 
a matéria permanecerá -em Ordein do Dia, 
em fase di! votação, até a próxima sessão, 
quando poderá. tõer processada. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -
Item 2: 

Votação, em turno ünico, do Re
querimento n° 91, de 1991, de autoria 
do Senador Affonso Camargo, solici
tando, nos teimes regimentais, a reti
rada, Cm caráter definitivo, do- Proje
to de Resolução n° 14, de 1991, de 
sua autoria, que dá nova redação ao 
arL 65_do.Regimento Interno do Sena-
do Federal. · 

Em obediência ao disposto no art. 168 
do Regimento Interno, que estabelece que 
não haverá votação de proposição nas ses
sões ordinárias das segundas e sextas-feiras, 
a -matéria permanecerá em Ordem do Dia, 
em fase de votação, até a próxima sessão, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Item 3: 

Discusdo, em turno único, da Re
dação Final (oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer n° Zl, de 
1991), das emendas apresentadas em 
Plenário à Redação Final do Projeto 
de Lei do Senado n° 164, de 1989 (Com
plementar), de autoria-- do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que re
gula a competência para instituição 
do imp,osto sobre Transmissão Cau-· 
sa Mort:ia e doação de quaisquer 
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bens ou direitos nas coridições previs
tas no inciso m do § 1 o do art !55 
da Constituição. 

Em discussão as emendas oferecidas ~ re
dação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

A matéria é considerada det1nitiva:mcnte 
aprovada, nos termos do disposto no art. 324 
do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
Redação final do Projeto de Lei 

do Senado n° 164, de 1989 _ Comple
mentar, que regula a competência 
para instituição do imposto sobre 
herança e doação, nas condições pre
vistas no inciso m do § 1° do arL 
155 da Constituição. 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1° No caso em que o doador de 

bens móveis, Htulos e créditos tiver domicllio 
ou residência no exterior, ou for impossível 
a identificação de seu domicruo no Pafs, o im
posto sobre doação respectivo competirá ao 
estado onde o donatário for domiciliado. 

§ ;1° Se forem vários os estados onde o 
donatário tenha domicilio, o imposto cabe a 
todos eles, em partes ignais. 

§ 'C' Se forem vários os donatários em re
lação ao mesmo bem, titulo Ou crédito, -com
pete o imposto aos estados do domicilio de 
cada um proporcionalmente. 

§ 3° Se o donatário iambém tiver domicí
lio no ex:terior, cabe o imposto ao estado on
de for celebrado o contrato. 

Art. 2° Se o doador de bens imóveis tiver 
domicilio ou residência no ex:terior, o impos
to sobre doação competirá: 

I - em se tratando de bens localizados 
no Brasil, ao estado onde estiverem situados; 

II - em se tratando de bens localizados 
no ecterior, aplicam-se as normas do ·artigo 
anterior. 

Art.- 3°- No caso em que o transmitente 
da herança ou do legado possua bens no ex
terior, o imposto competirá ao estado onde 
se processar o inventário. 

Art. 4° Se o transmitente _da herança ou 
do legado era domiciliado ou residente no 
ex:terior, a competência do imposto caberá: 

I - quanto aos bens imóveis, ao estado 
onde estiverem situados; 

II - quanto aos bens móveis, titules e cré
ditos, ao estado onde se_ processar o inventário. 

Art. 5° No caso em que o inventário ou 
arrolamento se processar no e:<terior, o im
posto competirá: 

I - em se tratando de bens situados no 
Brasil, ao estado onde estiverem localizados; 

II - em se tratando de bens situados no 
exterior, ao estado onde o herdeiro ou lega
tário tenha domicOio, aplicando-se, se for o 
caso, as regras dos§§ l 0 e 'lf'doart l 0 desta lei 

Art. 6° As hipóteses de tributação previs
tas nos arts. 1° e 5° desta lei serão aplicadas, 
ressalvando-se o disposto _nos acordos inter
nacionais sobre reciprocidade tribuotária 
ou bitributação firmados peiÕ Brasil. 

Art 7° d disposto nesta_lei com relação 
aos estados aplica-re também ao Distrito Fe
deral. 
. Art. 8° _Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 90Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Item 4: 

Discussão, em turno (inico, do Pro
jeto _de Lei do Senado n° 94-, de 
1988-Colnplementar, de autoria do-Se
nador Cid Sabóia de Carvalho, que 

__ dispõe sobre a relação de emprego 
protegida contra despedida arbitrária 
ou sem justa causa e dá outras provi
dências, tendo 
~PARECER, sob n° 398, de 1990, 

da Comissão 
de Assuntos Sociais, favorável 

ao Projeto nos termos de substitutivo 
que Oferece._ · _ _ _ _ 

(Dependendo da votação do Re
querimento n° 103, de 1991, de adia
meitto da discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 168 
do Regimento Interno, que estabelece que 
não haverá votação de proposição nas ses
sões ordinárias de segundas e sextas-feiras, 
a diScUssão da matéria ficará sobrestada até 
a próxima sessão. 

O SR. PRE~!OEN'!'E (Meira Filho) -
Item5 - · --.- ... 

Discussão, em turno único, d_o Pro
jeto_ de Lei do Senado n° 214, de 
1989-Comptementar, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dispõe sobre 
a proteçãO da relaÇão de emprego con
tra a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa e dá outras providências, tendo 
~ "PARECER, sob n° 398, de 1990, 

da Comissão _ _ __ 
- de Assuntos _Sociais, favorável 

ao i)rOjeto nos terinos de substitutivo 
-que oferece. 

Em obediência ao disposto no art. 168 
do Regimento Interno, que estabelece que 
não haverá votação de proposição nas ses
sões ordinãrias de segundas e sextas-feiras, 
a discussão da matéria ficará sobrestada até 
a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
item 6: . 

Di&CJJÜáo, em tum9_ (inico, -do Pro
jeto de Lei n° 208, de 1989, de autoria 
do Senador Jorge Bomhausen, que 
dispõe sobre os objetivos da educação 
superior, estabelece critérios para a 
organização e funcionamento das uni
versidades brasileiras e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n°s 162 e 471, 
de 1990, da Comissão 

_de Educa~o, 1° pronunciamen
to: favorável ao projeto com voto ven
cido, em separado, do Senador Wilson 

Martins; 2f' pronunciamento: favorá
vel ao projeto e contrário às emendas 
oferecidas nos termos do art. 235, II, 
c, do Regimento Interno, com _voto 
vencido do Senador Hugo Napoleão. 

_(D~pendendo da "'l.Qta_ção do Re
querimento_ n° 104, de 1991, de adia

- _mente da discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 168 
do Regimento Iriteni.o, que estabelece que 
não haverá votação de proposição nas ses
Wcs. ordinárias das segundas c sextas-fcir.as, 
-,:;.-diSCuSsãõ-da maléri<l ticará sõbfest<lllil até 
a próxiina. sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mdra Filho) -
Está esgotada a mat<:!ria constante da Ordem 
do_ Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador~

viano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB -
AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, precisamos abolir da administração p6-
blica brasileira a visão estática da realidadej 
a mentalidade administrativa_ precisa ser ati
vada por pessoas que tenham conhecimento 
da realidade, para evitar que se cometam in
justiças, como as que vêm ocorrendo com o 
Acre. - ----

Em 86, o _GOVerno brasileiro contratou 
COD;L o BID ~ pavimentação da BR-364, tre
cho Porto Velho - Rio Bril:nco, onde 60% 
seria a contrapartida do Governo brasileiro; 
os 40% restantes, o Banco Interamericano 
financiaria. 

Dentre as cláusulas, para o pleno finan
cíamento deste acordo, uma delas dizia res
peito à obrigatoriedade de o Governo brasi
leiro aecutar ações do Programa do Meio 

-Ambiente e aS COmunídãdeslndfgenas(PMA
CI). O Brasil não cumpriu a aigência e o 
BID suspendeu o_ desembolso. Conseqüente
mente, houve paralisação da obra em 1987. 

Durante minha administração à freilte 
do Governo do Acre, através de gestões, aten
demos M exigências constratuais ·ao PMACI, 
f as obras em 88 foram relníciadas. _ 

Para nossa surpresa, em 89 os serviços 
sofreram mais uma vez paralisação por des
cumprimento contratual por parte do Gover
no brasileiro, que não entrou com a contra
particia previamente acertada. 

Desde af, ou seja: parte do ano de 89, 
ano de 9Q a até os dias de boje nenhum ser-
viço foi executado na BR-364. _ 

Como se não bastasse a seqüéncia de aber
rraÇões, o Brasil paga juros ao BID pela não
utilização do_ dinheiro disponfvel da contra
partida do banco. 

Traz-nos pânico essa ousadia instituciona
lizada! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, com mui
t9 _custo cons_eguiu-se alocar recursos de 13 
bilhões no orçamento para este ano a serem 
empregados na continuação da obra. 

_Como- regras narrativas, que compõem 
as alegorias executivas no Brasil, através do 
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Decreto n° 21 de 1° de fevereiro de 1991, O 
Presidente coloca em indisponibilidade 95% 
do orçamento da União. 

Mais um bombardeio do Governo Fede~ 
ral sobre o Acre e seu povo, que adia o dese
jo de ver sua estrada pavimentada. 

Uteralmente, o Decreto n° 21 do Gover
-no Federal nos tira os pés do chão e coloca
nos, do Acre, cada vez: mais com os pés na lama. 

No Acre, Sr. Presidente, Srs. Senador~ 
não existem estradas pavimentadas. E o 11ni
co estado da Federação sem ligação asfálti
ca com o BrasiL 

Os sucessivos adiamentos nos investimen
tos para meu estado resultaram na deteriora-' 
ção da qualidade de vida do brasileiro que 
Já reside. 

Qualquer análise realista mostra-nos mui
tos pontos errados e irracionais nesta discri
minação a que estamos relegados. 

É uma penWia física e moral o isolamen
to terrestre do Acre. 

Essa decisão palaciana, além de inconsti
tucional, mostra-nos que o País está desafi
nando e desafiando a capacidade de qual
quer entendimento. O povo acreano, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, é personagem que 
nos leva a uma retlcxão sobre a tentativa 
de sobrevivência de um Brasil tão esqueci
do c desigual. 

Evidentemente,. não poderemos nos calar 
diante de fatos tão crfiicos e criticáveis e aler
tar a Nação e seus administradores de que 
os investimentos feitos em infra-estrutura 
na BR-364 estão pratiC3.1Dente perdidos. Os 
atoleiros estão cada dia mais intransponíveis 
e o Acre, que funciona hoje como um foco 
de atenções. ecológicas mundiais, continua à 
mercê de um estilo político inconseqüente e 
bizarro. 

O Sr. Nabor Jánior- V. EX' me permi
te um aparte? 

O SR. FLAVIANO MELO- Concedo 
um aparte ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor J11nior -·Senador Flaviano 
Melo, quero parabenizar V. Exa. pelo tema 
que escolheu para a sua estréia aqui, no Se
nado da República, ou seja, a .abordagem 
do cruciante problema relacionado com a 
pavimentação da BR-364. Considero, como 
V. Exa e todos os acreanos, o problema nú
mero um, dentre os milhares que enfrenta
mos no nosso estado e na nossa região, esse 
isolamento secular a que relegaram o Acre, 
sem perspectiva de uma solução a curto pra
zo. Todas as tentativas feitas pelos sucessi
vos governos que passaram pela Presidência 
da República não conseguiram alcançar o 
objetivo de ligar, através de uma rodovia pa
vimentada, o Acre com o restante do Brasil. 
V. &• sabe - como todos nós -·que depen~ 
demos fundamentalmente dessa estrada pa
ra o nosso abastecimento, para o abasteci
mento interno do estado e para o escoamen
to da nossa produção. Os rios que seguem 
a região só dão condições de navegabilida
de durante quatro ou cinco meses. No restan
te do ano, temos que recorrer a essa rodovia 

q1!~ ficã interditada tambêm a maior parte" 
do ano. Agora mesmo, os jornais do Acre 
noticiaram - A Gazeta do Acre, o Jomal 
Rio Branco- que mais de 200km estavam 
impedidos de· prosseguir viagem em direção 
a Rio Branco. São inúmeros os atoleiros que 
existem naquela rodovia. De modo que V. 
Ex• está de parabéns. Quero asso""Ciar-me a 
esse protesto, a esse clamor que V. Ex• está 
lançando, nesse momento, daqui da tribuna 
do Senado Federal, reivindicando solução 
imediata para esse problema da pavimenta
ção da BR-~. 

O SR. FLAVIANO MELO- Agradeço 
ao nobre Senador Nabor Júnior. Reconhe
ço a sua luta desde os tempos de deputado 
e governador do nosso estado pelo asfalta
menta dessa rodoviBt porque todos nós que 
moramos no Estado do .Acre sabemos que 
o nosso desenvolvimento passa pelo asfalta
menta dessa rodovia. Todo acreano t.em o 
direito de ver seu estado ligado ao resto do 
BraSil. . 

Sr. Presidente Srs. Senadores, o que ve
mos demonstra a ingenuidade de administrar 
o País, apegando-se única e exclusivamente 
a fórmulas. 

A situação climática da AmazOnia leva
nos a claritar por providências urgentes pa
ra a BR-364, Porto Velho - Rio Branco, 
pois se não houver reinício dos trabalhos 
de paVÍl!lentação no próximo verão, que se 
inicia agora em abril e prolonga-se atê setem
bro - a 1inica época· do ano que permite a 
execução das obras -, no próximo inverno, 
época das chuvas intermitentes, que duram 
também seis meses, o Acre e seu povo esta
rão cada vez mais longe de ver e concretiza
da seu sonho. 

. Õüando nos referimos a sonho, não se 
trata de nenhum devaneio; melhor seria ex
pressar o anseio do povo acreano com a pala
vrn direito. Sim um direito a~gurado pela 
Constituição, o de ir e vir, já que o avião co
mo (mico meio de trimsportc local é inacessí
vel a cerca de 99'"..0 de sua gente. 

A realidade pode estar despojada de tu~ 
do, menos da sua essência: ª verdade. 

· A Nação pred:sa que sejam deixados de 
lado os personalísmos c vaidades; que seu 
Governo tenha papel de indutor e moderni
zador do progresso, investindo na racionaliza
ção dos seus recursos no diredonamento con~ 
seqüente de seu orçamento, e não o que esta
mos denunciando aqui, uma situação que 
nos dá provas inequívocas da necessidade 
de reordenação das políticas a. serem levadas 
a cabo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as nego
ciações do financiamento, mas o Brasil não 
cumpriu por várias vezes itens do acordo; 
as obras são iniciadas e não terminadas; fi
ca o Acre sem estradas, a dívida a ser paga 
e o Brasil ~scarado diante da população e 
das instituições de crédito estrangeiro - o 
verdadeiro "samba do crioulo doido". 

Defendemos o homem oprimido, a bõer
dade e a esperança. 

Há muito aguardamos a pavimentação 
da BR-.364. Muitas bandeiras foram hastea
das pela causa, porém a falta de determina
ção política em realizar a obra é a única res~ 
posta. Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)
A Presidência da Mesa faculta a palavra aos 
que dela quiserem fazer uso neste instante. 

O SR. MAURÍCIO CORRM- Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Meil:aFilhot
Com a palavra o Senador, pelo Distrito Fede
ra~ Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, outro dia, assisti 
ao jifógi'arila do PSD, e ao longo de todo ele 
a figura central foi o ex-Governador de São 
Paulo, Orestes Quércia, que desenvolvia uma 
publicidade em tomo do seu Governo, do 
que realizou naquele estado. Achei estra
nho, exatamente porque essa foi uma conde
nação de todos nós com relação ao_ Presiden~ 
te Fernando" Collor, qUando foi candidato. e 
usou a sigla de muitos partidos para os 
seus. programas, que eram regulados pela 
Justiça Eleitoral. 

Hoje, todavia, vejo uma declaração do 
Sr. Oi"estes Qriércia que me deixa contente: 
S. Et:a pro pugna a eliminação da Justiça Elei
toral e confessa, inclusive, que tendo apaJ:"e
cido no programa do PSD, certamente fez 
uso de algo que não seria correto, mas co
mo a lei autoriza ele teria, então, usado des

~sa. prerrogativa. A esse propósito, quero di
zer que concordo plenamente e tenho salien
tado a necessidade imperiosa de uma refor
mulação no mecanismo da Ju$tiÇ3 Eleitoral 
no nosso País, 

A· primeira lei eleitoral, Sr. Presidente, 
que existiu nO Brasil, foi aquela decorrente· 
pós-revolução do Porto, em Portugal, para 
a convocação de uma constituinte portugue~. 
sa, da qual o Brasil passou a participar atra
vés de uma representação. Inclusive, naque
la ocasião, um fato curioso foi a presença, 
no Brasil, daquele que se tornaria, futura
mente, o ''Patriarca da lndependência11

, José 
Bonifácio de Andrada e Silva, com a redação 
das Memórias e Apontamentos,. que foram 
enviadas para as Cortes de Lisboa, no senti-· 
do do o::ame de algumas questões fundamen
tais para o Brasil, dentre as quais, com o tiro
cínio assim premonitório estupendo, o insig
ne brasileiro bã.via, inclusive, ·preconizando 
uma política de diferenciação, de mais huma
nização no tratamento aos escravos e índios 
br-dsilciros. Ele propugnava, inclusive, a trans
ferência da capital da Colônia l:!.qucla época 
pam o interior do Brasil. 

Naquela ocasião, para que isso se perfec
tibilizasse, o Brasil redigiu a sua primeira le
gislação eleitoral. De lá para cá, tívemos to~ 
das essas experimentações, até chegarmos, 
enfi.Jn, ao uso do mecanismo do Poder Judi-
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ciário como o Poder capaz de dirimír os con
flitos relativos à Justiça Eleitoral. 

Esse é realmente um problema crucial. 
A Justiça Eleitoral em nosso Pafs tem sido 
falha, e sabemos que a sua competência é 
e:xagerada em alguns aspectos como, por exem
plo, no que tange ao poder discricionário até 
de interpretar os programas eleitorais, a vi
da íntima dos partidos políticos. 

Estou examinando essa questão com pro
fundidade e agora vejo que até o Dr. Uly
sses Guimarães se manisfesta inteira.mente 
pela eliminação da Justiça Eleitoral, com a 
criação de um mecanismo_ diferente, salien
tando - está no jornal, deve ser produto de 
uma pesquisa -ser o Brasil o 'Único Pa(s do 
mundo que usa a Justiça Eleitoral. 

Sr. Presidente, faço uso da palavra, nes
te instante. para registrar a minha satisfação 
em Verificar que esse grito q·ue sempre levan
tamos, da necessidade da renovação do meca
nismo da Justiça Eleitoral, que esse grito co
meça a ter, agora, outros foros, começa a ter 
a p'i:'"eocupação de partidos políticos, a preo
cupação de insignes juristas, de pessoas de 
sociedade brasileira que têm se preocupado 
com essa questão fundamental da Justiça Elei
toral. Desejamos que a atividade política pos
sa ter um desembaraço maior sem que haja 
determinados entraves, determinadas compo
sições que surgem na interpretação da lei. 
Parece-me, portanto que, nesse aspecto, é 
de cctrema correção a afirmação do ex-Go
vernador Orestes Quércia e do cr:-Presiden
te do PMDB. Ulysses Guitnarã~s, quando co
locam a necessidade, até:, da eliminação da 
Justiça Eleitoral, com a criação de um meca
nismo diferente. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite~me 
V. Exa um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRSA - Com 
o maior prazer, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho --V. Ex3 parti
cipa da tese de extinguir a Justiça Eleitoral? 

O SR. MAURÍCIO CORMA - Não, 
não chego a tanto. 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas os co
mentaristas a que se refere estão .•. 

O SR. MAURÍCIO CORRSA - Sim, 
sem dllvida nenhuma. 

O Sr. Josaphat Marinho- Qual é o me
canismo que a substituiria? 

O SR. MAURÍCIO CORRSA - Não, 
não há aqui a afírmação de qual seria o me
canismo que eles propugnariam. 

O Sr. Josapbat Marinho - Imagine, V. 
rxa, com os partidos desorganizados que te
mos o que será das eleições e de sua apura
ção se se extinguir a Justiça Eleitoral. Con
fesso a V. &a que manifesto uma enorme 
estranheza pela notícia que traz a este Plená
rio. Se se disser que se torna necessário mu
dar procedimentos, critérios e até a estrutu
ra da Justiça Eleitora~ convém, mas cogitar 
da sua extinção faz até lembrar que há mui-

ta gente esquecida da r..iesmorali~ação do pro
l."eSSU ~lcitoml no l3rasil na Primcinl. Rcpi'1blica. 

O SR. MAURÍCIO CORRU - Sena
dor Jo.s11phaL Marinho. (!:)tá aqui, p<iLecc-me 
fi() O Globo de ontem, também. PoS!>o me 
certificar depois c até passar para V. Ex11

: 

''Partido arttcula tim da Justiça Eleitoral". 
Como eu respondi a V. Ex", não chego a es
se extremo. Defendo a modificação de con
ceitos e de práticas na Justiça Eleitoral. E 
cito para V. Ex 11 um dado. No que tange ao 
preenchimento das vagas, tanto nos tnbunais 
regionais eleitorais como no Tribunal Supe
rior Eleitoral, o critério adotado por nós, pe
la Comissão, não tem se mostrado muito cor
reto, do ponto de vista da gratidão que exer
ce, aquele que é nomeado. Isso é da condi
ção humana. De modo que eu examino, es
tou estudando profundamente essa questão 
para ver o que terá que ficar na mão da Jus
tiça Eleitoral como um imperativo imposter
gável e o que se poderá tirar da Justiça Elei-
toral, criando-se até um conselho para deci
dir, mas não na parte do_ contencioso. Por 
exemplo, havíamos proposto algumas modifi
cações na Justiça Eleitora~ antes do pleito, 
no sentido de que as juntas das eleições fos
sem também as apuradoras. Quer dizer, es
sa é uma idéia que grassa. pelo Brasil. Mui
ta gente deseja que a própria junta que cO
lhe os votos seja a mesma que os apura. 

&aminei essa questão e cheguei à. conclu
sáo que etã -im.possfVe~ embora do ponto de 
vista profilático e ela necessidade para a bre
vidade das apurações, seria, realmente, um 
recurso extremamente salutar. Mas fui exa
minar, no ctt;'so, por exemplo, das impugna
ções, qUal seria a autoridade que iria decidi
las? Já que os critérios são eminentemente 
técnicos., são daqueles que têm o exercício 
da função- jurisdiciona~ porque irá decidir 
um conflito que existe entre posições antagO
nlcas. Meu posicionamento, Senador Josa
phat Marlriho, não vai a: eSSe Cctreniõ, a não 
ser que se apresente um quadro que me con
vença. Até agora defendo a Justiça Eleitoral, 
com modificações que estou examinando. 
O Deputado Nelson J obim, que é um estudio
so da mat~ria, também está debruçado em. 
cima_deS:Sa questão. Não ouvi de S. Ex8 a afir
mação também de que eliminaria a Justiça 
Eleitoral. 

~esse o esclarecimento que tenho a dar 
aV.&11 

O Sr. JOSaphat Marinho - Permite-me 
V. Exa um_ ~parte? - - -

OSR.MAURÍCIOCORRSA-Poisnão! 

O Sr. Josaphat Marinho -Louvo a posi
ção de V_. _Ex• Não se pode examinar essa 
matéria sem atentar para o fato de que, gra
ças ao voto secreto e :à Justiça Eleitoral, esta
mos tendo eleições gradualmente corretas. 
Repare V. Ex11 o que significa, neste Pafs tão 
extenso, tão complexo, tão diferenciado, ocor
rer eleição em que, :às vezes, por um voo, 
se proclama o resultado final. E a garantia 
desse voto que assegura a vitória é graças :à 
isenção e à autoridade da Justiça Eleitoral, 

que precisa de modificações, sem dtívida, 
mas se pensar na sua eliminação, é assustador. 

OSR.MAURÍCIO'CORRSA-Eupos
so até tentar loCalizar aqui a parte dessa afir
mação. Vou ver se consigo. 

Passo a ler. 

Brasília - O Presidente do PMDB, 
o ex-Governador de São Pauto Ores-
tes Quércia, está liderando uma articu
lação da ciipula peemedebista para 
modificar toda a legislação eleitoral 
brasileira, a começar de um ponto 
que promete muita discussão: acabar 
com a existência da Justiça EleitoraL 
A aniculação '-'omeçou__a_ tomar for
ma semana passada, quando Quércia 
comentou sua partiCipação no progm
ma eldtoral gratuito do PSD. 

Exa~amente o que eu falei. E mais ao fi
nal da reportagem, consta o apoio do Depu-
tado Ulysses Guimarães. -- -

Senador Josaphat Marinho, eu também 
não fico alheio a- examinã.i" ·uma- proposta; 
desde que ela me convença de que aquilo 
que será proposto supere em eficácia, pelo 
menos, na esperança, na expectativa, o síste
ma encontrado por nós para a moralização 
das eleições composta através do Poder Judi-
ciário. - - -

Sr. Presidente, tenho algumas preocupa
ções. A priri:teira delas é: superar o imperati
vo do art. 220 da Constituição Federal que 
assegura a liberdade de opinião total. Isto 
tem impedido a Justiça Eleitoral de proibir 
determinadas presenças em programas que 
não são daqueles candidatos que usam esses 
programas. 

Enfim, a questão relativa ao-abuso do po
der eeonOmico, apesar de se ter dito que ca-
da vez democratiza-se mais o pleito eleitoral, 
a verdade é: que sabemos que em contrapar
tida cada vez que há uma eleição é assusta
dor o poder econOmico, a sua preseilça, o 
que ele tem feito. 

De sorte que essas questões parece-se 
de extrema necessidade. Temos que compor 
uma nova legislação eleitoral para evitar que 
a Justiça Eleitoral seja comprometida com 
excessos dessa natureza. 

O Sr. Josapbat Marinho - Permite-me 
V. Ex• uma nova interveitção? 

O SR. MAURÍCIO coRRSA- Perfei
to, Sc:nador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Apeilas para 
lembrar que em mais de_ uma oportunidade 
ajustiça eleitoral já decretou, e até- com rela
ção a grandes Estados, a inelegibilidade de 
candidato por abusos do poder econOmico. 

O SR. MAURÍCIO CORRSA- Rarissi
mam.ente, não ~ Senador? 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas isso ocor
reu até em. Mina~ Gerais! 

O SR. MAURÍCIO coRRSA - Sim,. 
conheço alguns casos, mas há situações - e 
V. Ex8 sabe disso - em que o poder econO-



Abril de 1991 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇao rrj Terça-feira 9 1485 

mico atua com tanta caposia que se torna 
difícil a proVa. Sabemos que o juiz julga_ se
gundo o que está nos autos. O que está nos 
autos não está no muD.do. É um aforismo, é 
uma afirmação corriqueira na justiça. 

E sabemos que se ~orna, ~ vezes, diftcil 
a prova. 

Quem não sabe que houve um abuso do 
poder econômico nas eleições passadas? To
dos sabem que houve. Quero perguntar se 
chegou a haver prova suficiente para a decre-
tação, digamos, da inelegibilidade de a, b 
ou c que tenha sido tachado como alguém 
que abusou do poder econOmico._Mas sabe
mos que, se criarmos mecanismos, teremos 
condições de instrumentalizar a Justiça Elei
toral para exercer a sua atividade com mais 
segurança. 

O Sr. Josaphat Marinho- Estou de a cor- -
do com V. :ex=- na criação de melhores iiieca
nismos, mas temos que reconhecer correta
mente que, no abuso do_ poder econOmico, 
temos que começar fiscaliz_ando o próprio 
meio político~ Somos grandemente responsá~ 
veis, como corporação política, pelo que acon
tece com relação aos abusos do poder econô~ 
mico. De maneira que a Justiça Eleitoral não 
terá condições da correção devida se os polf~ 
tico:s, por si mesmos, não adotarem as caute
las devidas para a correção moral das eleições. 

O SR MAURÍCIO CORRM- Acredi, 
to que temos de encontrar, realmente, uma 
lei capa:z: de criar essas condições mais am
plas, porque vimos o que aconte<::eu nas elei
ções passadas. Muitos af são vítimas do que 
aconteceu .. Ou porque não houve provas, 
ou porque não houve a representação forma
lizada, a verdade é que nessas llltimas elei
ções, eu não sei de nenhum caso, daqueles 
graves, que teria sido objeto de exame e solu
ção pela Justiça Eleitoral. Ent~o, Senador 
Josaphat Marinho, o mecanismo também é 
falho; a Justiça Eleitoral é falha, sabemos 
disso. Agora, até chegar à sua eliminação, 
ainda tenho que dar muitos passos. Confes
so que não encontrei um substitutivo para ela. 

O Sr. Esperldião Am.in- Permite-me V. 
Ex8 um aparte, nobre Sen:tdor Maurício Cor
rêa? 

O SR MAURÍCIO CORRM - Com 
o maior prazer, nobre SenadOr Esperidião 
Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - lsso é o que 
mais me_preocupa, c e o segundo pomo. 

-0-.SR MAURÍCIO CORRJ:!A - Isso 
não significa outro comprometimento. 

O Sr. Esperidião Amin - 'Preocupa-me, 
põtque-guáfido as eleições terminaram, o 
ex~GoVé:hládor Orestes Quércia declarou 
em alto e bom som, consagrando a filosofia 
de Pedro Malasarte, que tinha escondido a 
situação-Cc:Ollôn:iica do Estado de São Paulo, 
porque não era bobo de mostrar, durante a 
eleição, que o estado estava quebrado. É a 
filosofia mais legítima de Pedro Malasarte, 
ou macunaíma, ou qualquer nome, qualquer 
atributo que se queira dar à arte de enganar 
os trouxas. No caso, os trouxas é a ·opinião 
pública. Não considero essa uma boa citação. 
o-terceiro ponto, apenas como provocação, 
é que espero em breve que alguém venha co
mentar aqui, também judiciosamente, a deli
beração do PMDB, a partir da iniciativa do 
Sr. Orestes Quéfcia, de restabelecer a fideli
dade partidária. Considero o restabelecimen
to da fidelidade partidária pelo PMDB, ago
ra sob nova direção, uma das colocações 
mais oportunistas que á- política brasileira 
já pôde registrar. Se há algum partido que · 
se locupletou, no sentido político, da infideli
dade partidária, que entronizou até como vir
tude, como qualidade, como lhe interessava,' 
foi o PMDB. O PMDB é o partido político 
brasileiro que mais se locupletou eleitoral
mente da infidelidade partidária.-E- repito 
..:.até a colocou entronizada como-se entroni
za'llf nos·artares brasileiros O bom ladrão
não o gestas - como se entroniza ao lado 
de Cristo o bom lã:drão; a Infidelidade parti
dária, quando convinha ao PMDB, foi entro
nizada durante muitos anos. Agora, de repen
te, nesse processo de revisão que é até acom
panhado de uma figura jurídica muito curio
sa, que é a crisma partidária, porque pare<::e 
que os partidários do PMDB têm trinta dias 
pa-ra resübscrever o capital da empresa, pa 
ra fazer a resubscrição ou crisma. Quer di
zer, um procedimento muito assemelhado 
ao dos ba~ÇÇ)S, o que most~_ ~!J.clusive, que 
o novo PMDB, dirigido pelo Sr. Oiestes 
Quércia, deve ser um partido muito abona
do. Então, a confirmação ou crisma, se asso
cia a essa figura de São Dimas. São Dimas 
é o tal bom ladrão que se peninteciou na ho
ra certa, na sexta-feira, no derradeiro minu-· 
to da pa_ixão de Cristo. Por isSO, j.á naquele 
dia, sem passar pelo purgat~rio, foi direito 
para o Céu, segundo a lenda e a tradiç§o 
da Igreja. Pois assim como se entroniza São 
Dimas, o PMDB agora está entronizando a 
fidelidade partidária que vituperava como 
um instrumento do arbítrio. S§o essas as co
locações que gostaria de fazer a V. F,xB 

O Sr. Esperidfáo Am.in- Senador Mau
rício Corrêa, ouço com atenção o Seu pro
nunciamento, como sempre brilhante, judicio
so a respeito desse assunto. Permita-me colo~ 
car três questões muito rápidas: primeiro, 
vejo até com preocupação, porque é o segun
do pronunciamento abordando declarações 
do Presidende do PMDB, uma vez que o Se
nador Ney Maranhão também se manifestou 
a respeito do mesmo assunto. 

O SR MAURÍCIO CORRM- Concor· 
do, em grande parte, com essas preocupa
ções a respeito do c;x-Governador Orestes 
Quércia. - - --- -

O SR MAURÍCIO CORRM- Perfei· 
tàinente. Agitei a questão porque a noticia 
_saiu no jornal, vi essa declaração no jornaL 
Quem sabe o feitiço não vira contra o f~iti~ 

. ceiro no mecanismo legal que queremos? 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite
me V. Ex"' um aparte? 

O SR MAURÍCIO COR&f!A- Conce· 
t1_o o aparte a V. &"', Senador Gan"baldi .Al
ves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador 
Maurício Corrêa, a preoCupação dÕ meu apar
te é no sentido de dizer a V. &a que partici~ 
pei de uma comissão, que estudou o novo 
estatuto do PMDB. E, em nenhum momen
to, pelo menos durante as reuniões a que as
sisti nessa comissão, se cogitou de uma pro
posta mais radical naquelas discussões com 
relação à Justiça: Eleitoral. O que se ouviu 
durante as reuniões foi a preocupação de 
se realçar maior autonomia partidária. Nun
ca se cogitou da o.::tinção pura e simples da 
Justiça EleitoraL Por outro lado, durante as 
discussões, o vice-Presidente do partido, o.::
Deputado Jarbas Vasconcelos, fez algumas 
considerações. sobre a Justiça Eleitoral duran
te o processo eleitoral de Pernambuco, dizen
do que a Justiça Eleitoral ali, em alguns mo
mentos do processo, tinha exorbitado das 
suas funções. Agora, com relação ao aparte 
do nobre Senador Esperidião Amin, creio 
que o PMDB realmente está preocupado, 
já começa a preocupar S. Ex8 Espero que S. 
Ex" tenha motivos para tal, lá em Santa Cata
rina, mas possa superar essa situação. 

O Sr. Esperidi.lo Amin - Permite-me 
um aparte; nobre Sellador Maurfcio Corrêa? 

. O SR. MAURÍCIO CORRM- Já que 
V. Ex3 foi citado pelo Senador Garibaldi Al
ves Filho, democraticamente concedo-lhe o 
aparte. 

O Sr. Esperidião Amin - Quero dizer 
ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho que 
a Cí:nica coisa que me preocuparia no PMDB 
seria se S. & 8 tivesse o espúito de Garibal~ 
di, que muito- respeitamos; tanto Giuseppe 
Garibaldi quanto a melhor parte do casal, 
que era Anita, Ana Maria de Jesus Ribeiro, 
que até reconhecemos, foi o maior "homem11 

de Santa Catarina; herofua de dois mundos 
e sempre guerreira da liberdade, cuja estálua 
com o filho num braço e no outro o fuzil de
monstra bem a garra e o espúito de luta que 
nós todos, brasileiros, não devemos ter co
mo motivo de medo, mas de respeito. Quan
to às observações que fiz em relação à nova 
postura do PMDB, quero dizer a S. :&8 que. 
longe de me preocupar, considero que elas 
se explicam _Q_or si próprias. Respeito conlo 
deliberação de um partido, mas considero, 
data venia como exigir a crisma ou ressübS
crição do capita~ porque essa ê a figura. Se
gundo, vituperar contra à infidelidad,e parti
dária, logo quem ... Outro diaJ li um texto de 
Arthur Schlesinger, parodiando com a situa
çáo dos Estados Unidos a o:igirem fidelida
de às normas do FMI. Podemos dizer que 
há semelhança. Trata-se da prostituta que, 
tendo se aposentado com o dinheiro que ga
nhou, acha agora que a moral pó:blica deve 
exigir o fechamento da zona. Mutatia mutanw 
dia, derivando da situ~ção do FMI para a fi-
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úclir..ladc partidária é a mi.::rniã poSição, rign
ru:>amcnH.- a mesma posiç-d.u. pon.jUt: se locu
pletou . .UaMa l{UC se diga, como um c.los exem
plos, o Colégin Hlciwral, o episódio agont 
da eleição cm São Paulo. O atual Presiden
te do PMDU emende disso, porque o PT pa
rou a briga infinda cm São Paulo por causa, 
exatamente, dessa questão. Para concluir, 
não se trata nem de querer ser o dono da 
verdade, mas de comentar um assunto que 
anima a sociedade bra_sil~ira_que é a discus
são política, no caso, polftica partidária. En
tão, com o maior respeito ao partido e, prin
cipalmente, a um integrante da qualidade 
moral de V. Exa, me permito dizer que cris
ma, ressubscrição de capital e fidelidade par
tidária não são lá coisas muito populares, 
principalmente com a prática política histori
camente respeitável que o PMDB tem. 

O SR. MAURÍCIO CORRê-A- Sr, Pre
sidente, encerro aqui, apenas reafirmando 
que a leitUra deste in[orme apenas demons
tra a preocupação que já eciSte com relaçâo 
~ necessidade de alguns aperfeiçoamentos 
na Justiça Eleitoral e, dentro dessa perspecti
va, estou examinando a questão e pretendo 
realmente aptesentar projetas que norteiem 
a questão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)
Concedo a palavra ao nobre Senador L(>Uri
val Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, numa época em que 
o mundo inteiro desperta com vigor sobre 
os problemas relacionados com o meio am
biente e nt~s últimos anos com a própria so
brevivência do planeta devido às agressões 
contra o envoltório de ozOnio que protege 
a terra da .incandescência solar, paradoxal
mente persistem nos diverSos países proble
mas crônícos relacionados com a criança e 
o adolescente., em níveis tão elementares que 
já deveriam ter sido resolvidos _ comç uma 
preocupação primordial dos g-overnos. 

Assusta-nos Sr. Presidente, e Srs. Senado
res, os dados. publicados anualmente nos rela'=" 
tórios da Unicef. Alguns progressos até nos 
animam, mas é deplorável sabermos que urna 
imensa-quantidade de crianças ainda morretiJ. 
de fome e de doenças primárias num mun~ 
do altamente desenvolvido em suas tecnolo
gias. Estamos às véspéfãs · âo ano 2~ da
qui há nove anos entraremos no terceiro mi
lênio e a humanidade que já pisou na Lua e 
enviou espaçonaves aos confins da galáxia 
ainda não salvou seus filhos da fome, da mi-
séria e do abando_no__, _ 

Acompanhei com interesse os trabalhos 
da CPI do Menor; promovida no âmbito do 
Congresso Nacional, ocasião em que me fa
miliarizei um pouco mais profundamente so
bre a problemática do menor e nosso País, 
que tem rafzes profundas no social, no e canO-

míco e nos condicionamentos culturais, mas 
também sólidos reflexos das peculiaridades 
da nossa es.frutl.:ra de desenvolvimento, até 
certo perversa para com as Crianças e os ido
sos, cujo contingenie em situação de carên
cia tem sidO cada vez mais empurrados pa
ra a margem do progresso. 

É um problema realmente complexo e 
com m_u_itas. características de geração espon
tânea, pois não se pode apontar, claramen~ 
te, os culpados desta situação tão constrange~' 
dora em que se encontram milhões de crian
ças em nosso País, pois são frutos do siste
ma sócio-econOmico e do individualismo ego
ísta da sociedade que depende de liderança 
e motivação para se engajarem um movimen
to nacional de salvação dos jovens. 

Já disse que uma nação caminha pelos 
pés. das crianças, pois os jovens de hoje serão 
os homens do Brasil de amanhã. 

Uma pessoa na minha idade, Sr. Presiden
te, com a minha experiência, já não se se?si
biliza mais com pequenas coisas, com medi
das paliativas. Mas tocou-me o entusiasmo, 
como um esforço governamental de real va
lor, o Projeto Minha Gente, patrocinado pe
lo atual Governo, na área da LBA, dirigido 
com clarividência e descortino pela D. Rosa
ne Collor de Mello, que, em sua Cruzada pe
lo Brasil, esteve no final de março em Sergi
pe para o lançamento de pedras fundamen
tais das Unidades Comunitárias Integradas 
do referido projeto em Laranjeiras e Estân
cia, onde foi calorosamente recebida pela 
população, encabeçada pela Primeira Dama 
do Estado, DoutQ[;a Maria do Carmo Nasci
mento Alves; pelo Gt~vernador João Alves 
Filho; pelo Superintendente Estadual da 
LBA, Fernando Maynard; pelo Prefeito de 
Laranjeiras, Antônio Carlos Leite Franco; e 
o Prefeito de Est.anda, Valter Cardoso. 

As umdad"es que serãu con~trufcllis no po
voado de _P~ra Branca, em Laranjeiras, e 
no bairro Cidade Nova, em Estandl:l, serão 
financiadas Pela ConfederaÇão Nacional da 
lndústria, presidida pcl'> Senador Albano 
Franco, que acompanhou D. Rosane Collor 
de Mcllo a Aracaju. 

O pmjeto idealizado pela LBA prevê o 
atendimento simultâneo das crianças, através 
de creches, o ensino regular de 1° Grau, ati
vidades profissionais para as mães e para as 
rammas. al6m de um programa de assistência 

_aos idosos, incluindo também atendimento 
em postos de saíide. Imagino como se fora 
um verdadeiro centro de conviv~nda e assis
tência- cmiuJ.riitáii_a ·~;_entrado -na criança e seu 
meio familiar. 

~ uma iniciativa que merece o aplauso 
de todos nós, de toda a .sociedaPe, que merece 
o 'entusiasmo e a recepiividadé da população. 
É preciso que as lideranças comunitárias, po
líticas e empresariais de nesse País apóiem 
e prestigiem de alguma forma, dentro de 
Seus meios e possibilidades, a ecemplo do 
que já vem ocorrendo, este meritório empre
endimento que objetiva minorar a situação 
deplorável e constrangedora em que vivem 
milhões de menores abandonados, carentes. 
e desassislidos de nosso País. 

Peço transcrever com o meu discurso a 
notícia publicada no Joinal da Maílhã, d~ 
Aracaju, relativamente a este~contecimento. 

Era o qUe tinha a dizer, Sr:-Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR. LOURIVAL BATISTA 
EM SEU DISCURSO: 

"Aracajü, Quinta-feira, 21 de março de 1991 
Jornal da Manhã 

~ ROSANE COLLOR LANÇA EM 
SE PROJETO MINHA GENTE 

Para lançar as pedras fundamentais das 
unidades comunitárias integradas do Proje
to Minha Gente, em Laranjeiras· e em Estân
cia, chega hoje, a Sergipe, a Primeira Dama 
do País, Rosane Collor de Mello, presiden
te da Legião Brasileira de Assistência. O de
sembarque em Aracaju acontecerá às 9 ho
ras e· 30 minutos, no Aeroporto de Aracaju, 
onde ela será recebida pelo Governador 
João Alves Filho, acompanhado da Primei
ra Dama do Estado, D. Maria do Carmo Al
ves e __ d~ mais expressivas a1,1toridades sergi~ 
panas. 

Logo após os cumprimentos as autorida
des na sala Víp do Aeroporto de Aracaju, a 
Primeira Dama do_ País, D. Rosane Collor 
de Mello, concederá entrevista à imprei:Jsa, 
na sala de embarque. Ela vem a Sergipe pa
ra presidir as solenidades de lançamento das 
pedras fundamentais das unidades do Proje
to Minha Gente, que serão construídas no 
povoado Pedra . aranca, em Laranj_e~ras, e 
no bairro Cidade Nova, em Estância. 

Após a entrevista coletiva a Presidente 
da LBA e Primeira Dama do País, iniciará 
o- programa da visita a Sergipe. A primeira 
solenidade acontecerá às 10 hor'as e 30 ininu
tos, no povoado Pedra Branca, em l.aranjei~ 
ras no terreno onde será constru.ída a unida
de comunitária integrada do Projeto Minha 
Gente. Na oportunidade, após os pronuncia
mef!tos do superintendente estadual da LBA, 
Fernando Maynard, do Prefeito e Laranjei
ras, AntOnio Leite Franco e dO Governador 
João Alves Filho; D. Rosane Collor de Mel
lo vai falar ao povo e em seguida, descerra
rá a placa da pedra fundamental da constru
ção da unidade do projeto. 

À tarde, às 15 horas, em &tância, no bair
ro Qdade Nova, a Primeira Dama do País e 
Ptésidente da LBA, participa de idêntica so
lenidade. Na opQrtunidade, será lançada tam
bém a pedrei rundamcnlal da unidade comu
nitária do Projelo Minha Gente que atende
rá as famflias de baixa renda daquela comu
nidade da peri[eria de Estância. Além de D. 
Rosanc Collor de Metio, vão discursar na so
lenidade, o superintendente da LHA. Fernan· 

'do Ma.ynard, o Senàdor Albano Franco, pre
sidente da Confederação Nacional da Indús
tria, entidade que financiará a construção 

. da unidade, o prefeito V alter Cardoso Cos
ta e o Governador J o_ão Alves Filho. O reter~ 
no da P_rimeira Dama ~ Brasflia está previs
to para ~s 17 boras, quando embarcará no 
Aeroporto de Aracaiu. 
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O Projeto Minha Gente idealízado pela 
atual administração da LBA objetiva a inte
gração da famllia, que terá nas unidadeS dO 
projeto atendimento simultâneo para as crian· 
ças em creches,. ensino regular nas escolas 
de 1° grau para os irmãos maiores., unidade 
de produção para o trabalho das mães que 
terão oportunidade para o aumento da ren
da familiar, assistência aos idosos nos cen
tros de convivência e toda famfiia receberá 
assistência médica nos postos de sa(ide. 

Dentro dessa concepção integral de aten
dimento à famfiía, as unid3des do Projeto 
Minha Gente serão constituídas de creches, 
escolas de 1° grau, lar de idosos, unidade pro
dutiva e posto de sa11de.11 

O SR. PRESIDENTE (Mcira Filhu) -
Na presente sessão termjnou o prazo para 
apresentação de emendas às seguintes maté
rias: 

- Projeto de Resolução n° 17, de 1991, 
de iniciativa da Comissão de Constituição, 
JUstiça -e Cidadania, que suspende, de acor
do com a decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em acórdão de S_de dez_em~ 
bro de 1984, a execução do n° 3 do parágra
fo único do· art. 20 da Constituição do Esta
do de São Paulo, por infringente do art. 52, 
item X, da Constituição Federal; 

--Projeto de Resolução n° 18, de 1991; 
de iniCiativa- da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que suspende a execu
ção do- item IX do art. 60 da Lei Estadual 
n° 6. 763, de 15 de dezembro de 1975; 

- Projeto de Lei da Câinara n°7l, de 
1990 (n° 6.932/85, na CaSa de origem), de ini
ciativa do Presidente da Repíiblica, qUe esta
belece o_ praz-o prescricional para a ação de 
reparação civil contra as estradas de ferro. 

Aos projetas não foram oferecidas emen
das. 

As matérias constarãp _ _da Ordem do Dia, 
oportUnamente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira FUhQ) -
Nada mais havendo a tratar, vou_eocerrar a 
presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguint~ 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno íiaico, do PrQjeto. de 
Lei do Senado n° 335, de 1989, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda:, que regulamen
ta o art. 223, § 6°, da Constituição Federal 
dando nova redação ao item 1° do art. 52 e 
7° do art. 54 da Lei n° 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, tendo 

PARECER, sob n° 360, de 1990, da Co
missão 

- de Constituiçlío, .Justiça e adadania, 
favorável, com emenda de n° 1-CCJ, com 

voto vencido, em separado, do Senador Ney 
-Mãranhão, e voto vencido do Senador João 
Menezes. 

2 

Votação, em turno (mico, do Requerimen
to n°70, de 1991, de autoria do SenadorLou-

rival Baptista, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado, 
do -pronunciamento feito pelo ex-Presidente 
José Sarney ao r~ber o Prêmio Serfin de 
Integração Latino-Americana de 1990, no dia 
11 de marçO de 1991. 

3 

Votação, em ·mrno ú.nico, do Requerimen
to n° 91, ae 1991, de autoria do Senador Af
fonso Camargo solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de ReSCl{uÇâo- il6 141 de 1991, de
sua autoria, que dá nova redação ao art 65 
do RegimentO Interno do Senado Federal. 

4" 

PROJETO DE LEI DO 
SENADO N° 94, DE 1988 

-----COmplementar 

(framitando em conjunto com o Projet_o 
de Lei do se-n·aao n° 214, de 1989-Comple
mentar.) _-- : -

Discu.ssão. em turno único, do Projeto 
rJr.: Lei do Senado n .... Y4:tle l9SB..Cumplcmcn
tai:- Je amorfa au Se-nadOr Cid: Sabóia de 
C~C\·alho, que- dispõe ~obre a r<.:lação de em
prego p-rotegida contra ú~.;spcdida arbitrária 
ou sem justa cauSG c dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n'"' 398, de 1990. $\..o
missão 

....: de Assuntos Sociais, favorável ao pro
jeto, nos termos de substitutivo--que ·oferece. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n° 103, de 1991, de-adiãinentO da discussão.) 

5 

PROJETO DE LEI DO 
SENADO N° 214, DE 1989 

(Complementar) 

__ (T~mita"n4o em c~mjuntp_ COJP o Projeto 
de-Leí do Senado n° 94, de 1988-Complemen~ 
tar.) · 

Discussão, em turno- tlilico, do_ Projeto 
de Lei do Senado n° 214, de 19S9-Comp1e~ 
mentar, de inici3tiva da Comissão Diretora, 
que dispõe sobre a proteção da relação de 
emprego contra a dispensa arbitrária ou sem 
ju_sta causa e dá outras provid~ncias, tendo 

PARECER, Sob ri 0 3981, de 1990, da Co-
miSsão , --- ,,, '' 

_de-ASsunto.s- Soci_3ia,_ faY<?~á~e) ao pro~ 
jeto, nos termos de substitutivo que oferece. 

6 

Discuss§o, _erO turno íinico, do Projeto 
de Lei do Sena:d-o n° 208, de 1989, de autoria 
do S.enador Jorge Bornhausen, que dispõe 
sobre_os objetivos da educação superior, esta
b.elece critérios para a organização e funcio
namento das universidades brasileiras e dá 
outras providências, tendo 
·· PARECERES, sob nos162e 147, de 1980, 
da Comissão 

_de Educaçlo, l 0 pronunclamento: favo
rável ao projeto com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Wilson Martins; Zl"pronun~ 
ciamento: favorável ao projeto e contrário 
~s emendas oferecidas, nos termos do art. 
235, II, c, do Regimento IntemoJ com voto 
'vencido do Senador Hugo Napoleão. 

- (DependendO da 'lOtação do Requerimen
to n° 104, de 1991, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Méira Filho) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão .às 16 horas 
e 55 minúros.) -

ATO" D"ó PRESIDE:NTE 
N°. 389, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental, e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 003.422191, resolve: 
aPosentar, voluntariamente, AGUINALDO 
ANTONIO PEREIRA, Técnico Legisl<!tivo, 
da Área de Processo l.egislativ~ Oasse "Es
pecial", Padrão III, do Qu3dr6 -Jlennãiiente 
do Senado Fed~al, nOS termos- do art. 40, in
ciso III, alfnea c, da Constituição dá Repúbli
ca Federativa do Brasil, combinado ccim O 
art. 186, inciso III, alfnea c, da Lei n° 8.112, 
de 1990, bem como os arts. 490 e 492, do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral,- e· com o ·art. 11 da Resoluçã-o SF n° 
f57, de 1989, com proventos proporcionais 
~o __ !empo de serviço-, correspondentes à ra
zãO de 30/35 (trinta trihta e cinco avos) do" 
seu vencime:n.to, observado o dispostO no ar
tigo 37, inciso xr, dã ConstitUiç3.o- Fedeial 

- Senado Federal, 4 de abril de 1991. -
-senador MaurO BC:nCv!.cies, Presideru~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 390, DE 1991 

. o President~ d~. S~ttãdo Fedenil, n~ uso 
da sua competência regimental,~ re,gulamen
tar, de conforínidade com a delegação de 
Compet~nc_ia que lhe foi ·outorgado pelo Ato 
da Comissão Diretór3 2, de 4 de ábril de 
1973, e tendo em Vjsta o que consta_ do Pro~ 
cesso n° 003.866}91,-2, resolve: aposentar, vo
l\ffitarlamente, FRANCISCO DA SILVA 
~ODRIGUES, Analista Legísltativo, da ~rea 
de_Segurança, da~se 1a, Padrão III, do Qua
dro Permanentç Po .Se~;u'l)dO Federal, nos _ter
mos do art. 40, inciso III, alfnea c, _da Consti
tuição da Reptíblica Federativa do Brasil, 
~-ftS. 186, incisO III,. alínea c e 67,_d_a Lei_n° 
$."112, de 1990, éqo;i~inados com os ;t;rti. 490_, 
il-92, do Regulamento Administrativo do Se
i:tàdo Federal, be-m assim, com o art. 11 da 
Resolução SF n° 87, de 1989, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, corres
pondentes à razão de 32/35 (trinta e dois trin
ta e cinCO' avos) do seu vencimento, observa
do o disposto no· a·rt. 37, da Constituição Fe-
deral. -

Senado Federal, 4 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Ben"evides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N" 391, DE 1991 

O Presiderite do SeóaOo Federal, no usO 
de suas atribuições reghltentiliS e regulamen
tares, de Conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973, de acor
do com odisposto no art. 243, 2°~ da Lei n° 
8.112, de 1990 e no Alo da Comissão Direto
ra n° 1, de 1991, Resolve: nomear Ana Matil
des de Oliveira para exercer o cargo, em co
missão, de Secretário })cirliiiiientar, Código 
SF-DAS::.r02.1; do QUadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no 
Gabiil.ete 'da 'Quarta Secretária, a partir de 
abri1 de 1991. - - --

Senado Federal, em-5 de abril de 1991. 
Seriador Mauro Benevides Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 392, DE 1991 

O Presidente do senadO -Federal, no uso 
de suas atribuiçõeS reginientais e regulamen
tares c' de conformidade com a dele~çáo 
de'l:o'mpciêhcia que lhe foi outorg~d.a pelo 
Alo da Comissão Oitetórà ·no 2, de 19?3, dC 
acordo' éo'm o -dispostO ·no .artigo 243, § ~ 
qa Lei n° &114- de 1990, no Ato da Comis
são Dírê!ói-a."ri<:l' 01, de 1991. c tCndo cm vis
ta o que <..'Onsla do Procc~o n° 005/035/91-0, 
Resolve: _,._nomear LAÉRCIO SEGUNDO 
DE OUVEIRA, para ocerc.er o cargo, em 
comi~sáo1 'de Assess()r Técnico, Código 
··sp.:DÃS·1~3,. do ·auadr·o ~e Pessoal do Se~ 
ná.do_ Fedérál, oom Iótação _e e~eerc!ciO -no 
Gabin'ete do Senador Dario Perreira, a p3r
tir de 15 de março de 1991,. , 

Sellado_F.edera, em 5 de.abril de 1991.
Senador Mauro Benevidea Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

~OM!SSÃQ DÍRETÓRA 

. Ó'.REUNIÃó ORDfNÁRIA 
REAUZADA EM 04DE ABRIL DE !99J 

Às 'doze horas do dia•quatro de abril de 
um mil,. novecentos e noventa e um, retíne
se a Comissão Diretora do Senado Federal, 
na Sala de Reuniões da Presidência, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente,. Aletcan
dre Costa, Prlmeiro-Vice-Presidente, Carlm 
Alberto De'Carli, SegtindO-Vice-Pi-esidente, 
Dirceu Carneiro, -Priiildro.: Sec:Tetário, Már~ 
cio Lacerda, Segundo-Seci-etário, Saldanha 
DerziJ Terceiro-Secretárló e Iran- Saraiva, 
Quarto-SecretáriO. 

O Senhor Presidente dá ihfcio à reunião 
e apresenta aos presentes os seguintes assun
tos: 

a) ó Senhor Presidente lê- ccxpediente 
do Exm0 Sr. Secretário-Gerai da União Inter
parlamentar, no qual Sua Excelência convi
da o Congresso Nacional para um Encontro 
internacional de Parlamentares, em rasflia a 
realizar-se no final do ano de 1992, após a 

. Conferência Mundial sobre MeJo Ambiente 

(ECÇ>-~), Visando um debate e uma reflexão 
-sobre os resultados da referida Conferência. 

Após prolongado debate, a Comissão Di
retoca, por unanimidade, delega ao Senhor 
Presidente amplos poderes para realizar en
tendimentos junto ao Em0 Sr. Presidente da 
Câmara dos Deputados, Poder Executivo Fe
deral e Governo_ do Distrito Federal para o 
!xito desse importante even!.~; 

b) Projeto de Resolução que 11transfor
ma cargos em comissão e cria tabela de re
muneração". 

É des.ignado o Seõhor Piimc!iro::.Seci-ctá
rlo para relatar a matéria; · · 

c) Indicação n° 01, de 1990, do SCnfior 
Senador Maurício corrêa, Sugerindo indica
ção" à COii:J.1Ssáo de ConStituição, Justiça e 
Cidadania, em conformidade com o previsto 
no art. 224 do regimento Interno, Minuta 

-do Projeto de resolução que dispõe sobre o 
vínculo empregatíclo dos Estagiários do Cen
tro Gráfico_ dõ Senado Federal (CEGRAF), 
não apreciado pela ComissãO Diretora ante
rior, a ser redistribuído para novo Relator. 

O Senhor Quãrto...Secretário é deSigna
do para relatar a matéria. _ 

d) ReqUerimento n° 64 de 1991, apresen
tado pelo Senha Senador Mansueto de La
vor, solicitando ao Poder Executivo - Minis
tério da Justiça informações atinentes :à no
ta publicada nos principais órgãos da impren
:2 nacional, intitulada, "A Verdade Sobre o 
Escândalo _Jereissa ti". 

O S_enhor.S.egundo..Secretário é designá
do para relatar a matéria_e, de imediato, apre
senta parecer oral fav:ot1vel à tra~tação 
do Requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

e) Requerimento" no 65, de 1991, apresen
tado pelO Senhor Stmador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao Poder EXecutivo -- MinistéiiO 
da Justiça informações atínentes. à não traris-
misslío do programa de entrevistas 11Roda 
Viva11

, da 1V Nacional, nestas últimas segun
das-feiras, incluindo aquela em que foi entre
vistado Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden
te do PT, em 18-3-91. 

O Senhor Vice-Presidente é designado 
para rela!ar a matéria e, de imediato, aprq
senta parecer oral lâvorável à tramitação 
do Requerimento, que(! aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as dt:.'Vidas providên
cias; 

t) Requerimento n° 71, de 1991, apfeSen
tado pelo Senhor Senador Darcy Ribeiro, so
licitando ao Poder Executivo - Ministério 
da justiça infonnações sobe os alarmantes. 
pfveis de abortos fatais no BrasiL 

O Senhor Terceiro-Secretário é designa
do para relatara matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação 
do Requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria ~ encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providências. 

g) Requeriento n° 7'};, de 1991, apresenta
do pelo Senhor Senador Darcy Ribeiro, soli
citando ao .f'oder Executivo - Ministério da 

Justiça informações sobre o assassinato de 
menores do País. -

O Senhor terceiro-Secretário é: designa
do para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à traitação do 
Requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada à Secretaria
Gc:t·al da Mesa para as devidas providências. 

h) Requerimento n° 73, -de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Darcy Rfbeír-o, so
licitadO ao Poder -Executivo - Ministério da 
Justiça_ informações sobre a esterelização 
de mulheres no Brasil. 

O Senhor Tercei.i-ó-Seci-Ctárlo _é designa
do para relatara matérJa·e, de imediato, apre
senta par:ecer oral favorável à tramitação 
do Requerimento, que é aprbvltdo pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada- à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

i) Requerimento n° 74; de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Darcy Ribeiro, so
licitando ao Poder Executivo - MinistériO 
da Justiça informações_sobre o genocídio de 
fndio:S brasileiros. 

O Senhor Terceiro-Secretário é designa
do para relatar a matéria e, de imediatoo, 
apresenta parecer ·oral favorável á tramita
ção do Requerimento, que é: aprovado pelos' 
presentes. A matéria é encaminhada :à Secre
taria-Geral da Mesa para as devidaS provi-
dencias; · 

D Re_querimento n° 75, de 1991; apresen
tado pelo _Senhq_r Senador Darcy Ril?eiro, so
licftando ao Poder ExecutiVo ..:.. Miiristério 
de Sarlde informações sobre itboitoS Ocorri-
dos no País. · - - -

O Seiihor Terceiro-S_éc'retáiio é 'desiina
do para relatarr a matéria e, de imediato, 
apresenta parecer oral favorável à tramita
ção do Requerimento, que é aprovado pelos 
presentes. A matéria é encamirihada h Secre
.ta_ria-Geral da Mesa -para as devidas prOvi-
dências; · · 

k) Requerimento n° 76, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Darcy Ribeiro,-so
Iicitando ap ·Poder Executivo ;_-:Ministério 
da sande informações sobre esterilização de 
mUlheres no País. 

O Sen-hor Terceirõ..SecretárlO é: desígna
do para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação 
do Requerimento, que_ é aprovado pelos pre
sentes. A ma[éi:'ia é- enCaminhada h Seci-etci:. 
ri3-Gei-al da Mesa para as devid8s pi-evidên
cias; 

1) Requerimento n° 79, de 1991, apresen
tado pelos Senhores Senadores Maurício 
COtrêa e Nelson Wedekin, soHcitã:ndo- ao Po
der Executivo- Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento informações referen
tes às agências do Bãnco do Brasil- no Esta
do do Acre, especialmente as dos Municí
pios de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco. 

O Seithor Primeiro-Vi ce-Presidente é de
signado para relatar a matéria _e, Qe imedia_
to, apresenta par< .. -cer <)ral favorável à r.rami .. 
tação do RequCriincnto, que é a pi-ovado pelos 
presente::;. A matéria é eo:caminhada à Sccre· 

. taria-Gcr-.t.l da Mesa para as devidas provi-
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dências; em expediente acerca de sua viagem, em mis-
m) Requerimento n"' 80, de 1991, apres<...-n· são oficial de intercâmbio, aos Estados Uni

tado pelos Senhores Senadores Maurício -dos da América. 
Corrêa e Nelson Wedekin, solicitando ao Po- Os presentes,. após discussão, aprovam o 
der Executivo- Ministério da Economia, Fa- parecer; 
zenda e Planejamento inormações junto à c) parecer favorável h aprovação da pres
Delegacia da Receita Federal no Estado do taçãodecontasdaAssociaçãolnterparlamen
Acre. · tar de Turismo - Grupo Brasileiro, relativa 

O Senhor Primeiro-Vice-Presidente é de- 80 exercfdo de 1989. 
signado para relatar a matéria e, de imedia- Os presentes, após discussão, aprovam 0 
to, apresenta parecer oral favorável :à trami-

. é d 1 parecer; 
tação do Requenmento, que aprova o pe os d) parecer favorável à reintegração do 
presentes. A matéria é encaminhada à Secre- servidor RaimunOo Nona to da Silva, aos qua
taria-Geral da ;Mesa para as devidas provi- dro$ do Senado Federal, com efeitos somen
dências; te a partír da data desta reunião (Processos 

n) Requerimento n° 88, de 1991, apresen-___ 0011 001507 190_7 e 007771/89-4). 
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa. Os presentes, após discussão, aprovam 0 
solícitando ao Poder Executivo - Ministério 

F P . . ~ parecer. 
da Economia, azenda e lane.Jamento m or- Em seguida, 0 Senhor Presidente conce-
mações acerca dos fatos veiculados pelo Jor- de a palavra ao Senhor Segundo-Vice Presi
nal do Brasil; edição de 26~3-91, pág. 1, do dente, que submete à Comissão Diretora os 
caderno "Negócios/Finanças", sob o tftulo seguintes assuntos: -
"Caso do caí~ é investigado". 

O Senhor Primeiro-Vice-Prcsidcntc é à.c- a) pParecer tavorável à tramitação do 
signado para relatar a matéria e, de imedia- Projeto de Resolução n° 3, de 1990-CN, que 
to, apresenta parecer oral favorável à trami- "revoga 0 § so do art. so da Resolução 0 o 
tação do Requerimento, que é aprovado pelos 01, de 1989-CN". 
presentes. A matéria é encaminhada à Secre- o parecer é discutido e, antes de ser sub
taria-Geral da Mesa para as devidas provi- metido à votação, 0 Senhor Primeiro Vice
dências; · Presidente solicita, e lhe ê concedida, vista 

o) Requerimento n° 89, de 1991, apresen- da matéria; 
tado pelo Senhor Senador Alo.:andre Costa, b) parecer contrário ao pedido de recon
solicitando ao Poder Executivo .... Ministério sidera~o ~C:: !~~i~.O de contrato; formula
c:;la Ação, $ocial informações a serem présta- do por Fernando José Caldeira Bastos (Pro
Qas pela Caixa Econômica Federal atirientes cesso no 0175!5/89-0). 
ao Fundo de Oar.antia por Tempo de Serviço. Os presentes, após discussão, -aprovam 0 o Senhor Terceiro..Secretário é designa- pareCer; 
do para_ relatar a matéria e, de imediato, apre- c) parecer favorável ao pedido de recon _ 
senta parec!!'r oral. favorável à tramitação sideração formulado pelo servidor Adilson 
do Requerim~n_to, que ,! aprovado pelos pre- Ferreira do Nascimento, a respeito de deci
sentes. A mat~ria é _encaminhada à Secreta- são do Conselho de Administração proferi
ria-Geral da Mesa para as devidas providên- da 00 Processo 0 o 002699/89_-3 (Processo no 
cias; . · · • · · · 014135189-2)." · · · · · · 

p) Requerimento n° 90, de 1991, ~px:csen-
tado pç:lo Senhor Senador Car_losP_atroç:fuio, o- parecer é discutido e, antes de ser sub
solicitândo ao Poder exxecutiv:o- Mi~istério metido à votação, o Senhor Primeiro Secretá
da Economia, Fazenda e Plaqeja_menta: in(or- rio solicita, e lhe é concedida, vista da matéria. 
mações sobre a situação do Fuqdo de Com- Dando pr~eguimento, o Senhor Presi
pensaçãodeVariaç6esSalariais-FCVS,cria- dente concede a palavra ao Senhor Primei
do em 1967. ro- Secretário, que submete aos presentes os 

O Senhor Prioleiro Vice-Presidente e de- seguintes assuntos: 
sigando para relatar a matéria c; de imedia- a) parecer contrário a pedido de secretá
to,_ apresenta parecer oral favorável a trami- rios parlamentares e assessores técnicos pa
taçãodoRequerimento,queéaprovadopelos ra o reexame da determinação da Comissão 
presentes. A matéria 6 encaminhada à ~ecre- Diretora quanto à sua dispensa, em face de 
taria-Geral da Mesa para as devidas provi- decisão judicial, formulado por Hélio ProCe-
dências. . ta Oliveira e outros.-

O .Senhor Presidente, em Coiitinu3çáo, Os- presentes, após discussão,-aprovarri o 
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Vice- parecer; 
Presidente, que submete aos presentes os se- b) parecer contrário aos Processos n"s 
gintes assuntos: 000696780-1, PD-0068/82-9e010628/90-8, que 

a) parecer ao Projeto de Resolução _n° 2, tratam da venda de imóveis funcionais, sob 
de 1990-CN, que "dá nova redação ao art. a guarda patrimonial do Prodasen, aos servi
soda Resolução n° 1, de 1989, do Congres- dores que os ocupam, com proposta de ato 
80 Nacional". da Comissão Diretora sobre a matéria. 

O parecer é discutido e, antes de ser sub- . Após discussão, os presentes aprovam o 
metido~ votação, o Senhor Segundo Secretá- parecer -e asslnãni O respectivo ato, que vai 
rio solicita, e lhe é: concedida, vista da matériaj à publicação. 

b) parecer favorável à solicitação do ser- O SeDhor Presidente, em continuação., 
vidor Antônio Carlos Nantes de Oliveira concede a palavra ao Senhor Segundo Secre-

tário, que submete aos presentes os seguinw 
tes assuntos: 

a) parecer favorável à aprovação-da -pres
tação de contas da Associação lnterparlamen
tar de Turismo - Grupo Brasileiro, relativa 
aoecercício de 1988(Processo n°003616/894). 

Após dis~ussão, os presentes aprovam o 
parecer; 

b) parecer preliminar à prestação de con
tas ao Senado Federal, relativa ao terceiro 
trimestre de 1990, solicitando diligências jun
to ao Senhor Diretor-Geral 

Após discussão, a Comissão Diretora apro
va a diligência. 

A seguir, o Senhor Presidente ~ncede 
a palavra ao Senhor Terceiro Secretário que 
apresenta parecer favorável ~ aprovação de 
prestação de contas do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, relatíva ao exercício 
de 1989 (Processo n° 017950/89-9). ·-

A Comissão Diretora, após debates, apro
va o parecer. 

Dando pross.eguiminto, o senhor- Presi~ 
dente passa a palavra ao Senhor Quarto- Se
cretário, que submete ao ecame da Comissão 
Diretora os seguinteS assUntoS:- - - · 

a) parecer sobre os expedientes dos Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães e Espe
ridião Amin que tratam de acusações formu
ladas contra políticos e instituiÇões legislati
vas, no qual conclui pela criação de uma sub
comissão., no .âmbito da Comissão de Consti
tuição., Justiça e Cidadania (CCJ). 

Os presentes, após debates, aprovam o 
parecer. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

b) parecer favorável à tramitação do Rew 
querímento n° 452, de 1990, apresentado pe
lo Senhor Senador Jutahy Magalhães, reque
rendo nos tennos do art. 71, inciso IV, da 
Constituiçáó Federal, que o Tribunal de Con
tas da União realize inspeção e auditoria con
tábil, financeira, operacio~al e patrimonial 
quanto a a tos e contratos pela administração 
püblica em ligação com as empresas: Avi
brás - EngexcO ·-· ~endes Jüni~~ --:-'e _outras 
i:Jue mantiveram negociações com o Ministé
rio da Defesa e o Banco Central dO Iraque. 

O parecer é discutido e, antes de ser osub
metido à votação, o Senhor Presidente solici
ta, e lhe é concedida vista da matéria; 

c) parecer ao PrOcesso n° 012074/90-0, 
no qual Ala ir Julião da Silva e outros formu
lam pedido de reconsideração da decisão de 
indeferimento da soficit3ção-contida no Pro-
cesso n° 001617/90-7. -

o parecer é" discutido e, antes de ser "sub
metido à votação, o Senhor Primeiro Secretá
rio solicita, dbe é oonCedida, vista do processo; 

d) parecer favorável ~ aprovação do Pro
jeto de Resolução n° 16, de 1990, que "alte
ra o Regimento Interno do Senado Federal", 
com as emendas apresentadas pelo Parecer 
n° 393, de 1990, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). - -

A Comissão Diretora., após debates, apro
va o parecer; 

e) expediente do Senhor Lfscio Fábio de 
Brasil Camargo, representando seu filho me-
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nor Bernardo Pereira de Brasil Camargo, so
licitando o pagamento do pecamo da ex-servi
dora Leila Pereira de Brasil Camargo. 

A Comissão Diretora toma conhecimen
to do fato, autoriza o pagamento do pecúlio 
e determina _seja apurada a razão da omissão 
ocorrida. 

O Senhor Presidente, por motivo justifica
do, se ausenta da reunião e passa a direção 
dos trabalhos ao Senhor ertmeiro Vice-Presi
dente que, em seguida, concede a palavra 
ao Senhor Di_retor-Geral, trazendo os seguin
tes assuntos para c:<amc; da Comissão Dír_étora: 

a) Pro_cesso n° 004973/91-7, no qual o Se
nhor Senador Alufzio Bezerra solicita ~ Co
missão Dir.etora reajuste fJQS preços de re-
quisições de passagens ~érCas. _ 

O Senhor !)rime iro Vice~p_rcsidcnte é de
signado para relatar a matéria; 

b) i>roccsso n') 002904/91-S. no qual o ser· 
vidor Antonio de P.ina solicita interrupção 
de licença para trato de interesses particulares._ 

A Comissão Diretora autqrjza a interrup· 
ção solicitada; , . 

c) Processo n° 0125.6Sf9_Q~.que contém 
a prestação de contas do G;rp.po Brasileiro 
da União Interparlamentar, relativa aos pri· 
meiro e segundo trimestres de 1990. 

O Senhor Terceiro Secretário é designa
do para relatar a matéria e, de imediato, dá 
parecer oral favorável :à aprovação da presta· 
ção de contas, que é aprovado pelos presentes; 

d) Processo n° 015188/88-4, qtie trata da 
renovação de contratO de credenciamento 
para prest3ção de serViÇoS médicoMhospitala
res entre o Senado Federal e o Hospital San
ta Lúcia S/A. 

O Senhor Primeiro Secretário é designa-
do para- relatar a matéria; - -

e) Processo n° 000291/91-9, no qual o Se
nhor Diretor-Executivo do centro Gráfico c 

do Senado Federal- CEGRAF, solícita auto
rização da ComissãO Diretora para alienação 
de bens inservfveis. · · 

· Os presentes, após debates, autorizam a 
alienação solicitada; 

f) Processo n° 000183191-1, no qual a Se
nhora Diretora-Executiva do Çentro de ln-· 
formática.e Processamentq de Dados do Se-
nado_ Federal- PRODASEN solicita autori
zação da Comissão Diretora para alienação 
de bens inselVÍ\'eis. 

Os presentes, após debates, autorizam a 
alienação !tQiicitada. _ , ~ 

Nada mais havend9, ~ ~ra~ar, o Senhor 
Presidente <;leclara, encerr<~:d.a a reunião, :às. 
catorze horas.. pelo que eu, Josê Passos Por
to, Diretor-Geral e Secre'tári.q da_ Comis$áo, 
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois 
de assi':lada pelo Senhor Presidente, vai :à pu
blicação. 

Sala da Comissão Diretora, 4 de abril de 
1991.-SenadorMauro Benevide~ Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
P' REUNI AO, REALIZADA 
EM 2! DE MARÇO DE I991 

ÀB dez horas c: trinta minutos do dia vin-. 
te e um de março de mil novecentos e noven-

ta e um, na sala de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Srs. Senadores: Amir Lando, AntoniQ Mariz, 
César Dias, Cid Sabóia de Carvalho, Couti
nho Jorge, Garibaldi Alves Filho, Humber
to Lucena, João Calmon, Ronaldo Aragão, 
JoãO Rocha, Guilherme Palmeira, Carlos Pa~ 
trõcfi1i6~rancisco Rollemberg, Almir GaR 
bricl, Beni Veras, Jutahy Magalhães, Wilson 
Martins, Affonso Camargo, Lavoisier Maia, 
EpitâCio caretelra, T~ucídlCfPOrtella, Irapuan 
Costa Júnior, José Fogaça, Pedro Simon, 
Hugo Napoleão, Marco Mar::icl, Lourjval Bap
tista, Elcio Alvares, Chagas Rodrigues, Vai· 
mir Campelo, Maurício Corr_êa,_ Ney M~ra- _ 
nhão. Deixam de comparecer_ os seguintes 
Srs. Senadores; Hydekel. Freit~, Mar!uce 
Pinto, Jonas Pinheiro, Nelson Wcdekin, JQ
nia Marise, Aur"Co Mello e José Paulo Bisai. 
De acordo com disposírivo regimental assu
me a presidêencia o Senador Cid Sab6ia de 
Carvalho que declar<l q4e a reunião destina
se à eleiç;iq dQ _P;resjdente_ c Vice-Presíden
te da Comissão para o biênio 1991/92.. Distri
buídas as cédtJlas, o Presidente convida pa
ra atuarem como escrutinadores os Senado
res Beni V eraS e Guilherme Palmeira. Prócc: -
dida a votaÇão. verifica~-~ o següinte rcStitia:.. 
do: Para PresidCnte- Senador Almir Gabrie~ 
vinte e seis votos; para Vic-e-PrCsidenie -
Francisco Rollcmbcrg, vinte e seis votos. São 
declarados eleitos os Senadores _.1\lrrtir Ga
briel e Francisco Rollemberg, Presidente e 
Vice-Presfderite, feSpectiVarriente: AssuminR 
do os trabã!hOs'o S"enàdof AlmirGabriel agra
dece em seu _noro~ e ,do_ Se.nadbr Francisco 
Rollemberg .a honra corri que foram distin
guidos. A seguir Sua t-"".xc.elência _concede a 
palavra aos :.eguintes Senadores: Chagas Ro
drigues, Marco Maciel, Raimundo Lira: Ney 
Maranhão, -Fernando Henrique Cardoso, 
Mário CoVas, Francisco RoUem~rg, Carlos 
Patrocínio,' Jutahy Magalhães, ·Beni V eras ~ 
Wilson Martin~: Nada ma.is haycr~;do a tp.tar1 

encerra--se a· reunião: lavrando eu, Luiz páu
dio de Brito, Secretário. da O:?missão,. ~ pre
sente Ata ·que1-lida e aprov~da, ser~ a~sil'!a_
da pelo Senhor- Presidente, Senador Alo;lir
Gabriel. - Almir Gabriel, Presic!-ente .. 

2" REUNIÃO, REAL17ADA 
EM 3 DE ABRIL DE 1991 

Às dezessete horas· e vinte e nove minu
tos do diá trêS de abril de mil novecentos e_ 
noventa e Um, na sala de reuniões da Comis
são, AJa Senador Alexandre Costa, present~ 
os Senadores: Beni Veras, AJrrtir Gabriel, 
Odacir Soares, João Calmon, Amir Lando, 
Lavoisier Maia, J(mia Marise, Wilson Mar· 
tios, Jutahy Magalhães, Antonio Mariz, Jo
sé Eduardo, Guilherme Palmeira, Mário Co
vas, Nelson Wedekin, Garibaldi Alves Filho, 
Epitácio Cafeteira, Ronaldo Aragão, Carlos 
Patrocínio, Affonso Camargo, Flaviano Me
lo, João Rocha, Coutinho Jorge e Jonas Pi
nheiro. Havendo níi.mero regimental o Presi
dente declara abertos os trabalhos informan
do aos senadores presentes que a presidên
cia está programando dois eventos, um sobre 

'Limites e Possibilidades da Previdência PúR 
blica e da Previdência Privada no Brasil" e 
outro· sobre '.'Oficina de Trabalho sobre Por
tadores de Deficiência", sendo que o _priinei
ro está previsto para os dias 23, 24 e 25 do 
corrente e o segundo para os dias 14 e 15 
de maio próximo. Sua Excelência solicitan
do a opinião do Plenário concede a palaVFa, 
inicialmente, ao Senador Epitácio Cafeteira, 
e, posteriormente, aos Senadores: Guilher
me Palmeira, Antonio Mariz, Lavoisier Maia, 
José Eduardo, Ronaldo Aragão e Beni Ve
ras,, todos unânimes nas congratulações pela 
íniciãtiv;;~: da presidência~ Colocada em vota
ção, a matéria é aprovada pela Comissão~ A 
seguir, o Presidente concede a palavra ao 
Senador Ronaldo Aragão que emite o seu 
parecer favorável ao Projê:to de Lei da Câma
ra n° 24, de 1990, que "dá nova redaçãO ao 
art. 492 da Consolidação das Leis do Traba
lhd'. Não havendo quem queira fazer uso 
da palavra para discutir, a presidência _colo
ca em votação -e .a má teria é aprovada por· 
unãnimidade dos presentes. Prosseguindo, o . 
Presidente concede a palavra ao .Senaodr , 
Odacir Soares que lê o seu parecer: sobre o_ 
Projeto de Lei da Câmara n° 84, de, 1990, 
que "concede pensão especial a Nelcy da Sil
va Campos e outros". Não havendo discussão, 
a matéria é colocada em votação~ A Comis
são aprova o parecer do relator, favorável 
ao projeto, na forma do.substitutivo que apre
senta. Em seguida, a palavra é concedicta. ao. · 
Senador_Jutahy Magalhães para emitir·o .seu 
parecer ,sobre o_ Projeto .de _Lei· da Câmara· 
n° 54, de 1989, que "dispõe_sobr:e.a.a.dmiS;S~Q 
de portadores de. deficiência física na admi~ 
nistração pública, e dá outras proviçi~n_cias". • 
Udo o parecer do r_elator, favorável ao proje- . 
to, na forma do substitutivo que apresenta, 
a presidência concede .vista ·ao Senador JoM 
nas Pinheiro. Os. dois Qlti"mos_ iten.s .da ~uta 
-Projeto de Lei do Senado n° 22/91,. que "disR _ 
põe sobre.os plà,n.os de .benefícios .da .Previ
dência Social e _dá. outras povidências" e· o · 
Projeto de Lei .d.o.Senado n° 2,3L91, que "dis· · 
p&e spbre a prganização ,da S.eguridade So- -
cial, institui Q ,Planp _de. ÇqstejQ e d~ .outras 
providências" ~ d~pois de lido os P?receres
dos Relatores, Senadores Jutahy.Magalhães 
e Ronaldo Aragão, respectivamente, a presi
dência concede vista das matérias ao Sena
dor Odacir Soares. Não havendo nada mais 
a tratar,·o .Presidente Qepl_ara encerrados os 
trabalhos, Javrando e1,1,,Luiz Cláudio de BriR 
to, Secretário 4~ Çomissão, f:I.Pr~.e'llte Ata 
que, lida e aprovada, será assinada por sua 
Excel~ncia, Senador Almir Gabriel. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

1' REUNIÃO (INSTALAÇÃO). 
REALIZADA EM 

20 DE MARÇO DE 1991 

-Às onze horas do dia vinte de março de 
mil novecentos e noventa e um, na sala de 
reuniões da ComisSão, Ala Semidor Alo:an
dre Costa, sob a presidência eventual do Se
nhor Senador Josaphat Marinho, conforme 
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o artigo 88 (oitenta e oito J, parágrafo 3° (ter
ceiro), retine-se a Comissão de Educação com 
a presença dos Senhores Senadores Alfredo 
Ca:mpos,. Amir Lando, Garibaldi Alves Filho, 
José Fogaça, Manueto de Lavor, João Rocha, 
Hugo Napoleão, Júlio Campos, Almir Gabriel, 
Louremberg Nunes Rocha, Levy Dias, Lavoi
sier Maia, Junia Marise, Aluízio Bezetra, 
Nelson Carneiro, Onofre Quinan, Ronan Ti
to, Ruy Bacelar, Divaldo Suruagy, Henrique 
Almeida, Wilson Martins e Marluce Pinto. 
Deixam de comparecer por motivo justifica
do os Senhores Senadores Flaviano Melo, 
João Calmon, Meira Filho, Marco Macíel, 
Teotônio Vilela Filho, Fernando Henrique 
Cardoso, Jonas Pinheiro, Darcy Ribeiro, Au
reo Melo, Amazonino Mendes, Esperidiáo 
Amin, e Eduardo Suplicy. O Senhor Senador 
Josaphat Marinho declara abertos os traba
lhos e comunica que a reunião destina-se à 
eleição do Presidente e-Vice-Presidente da 
Comissão, para o biênio de 1991 e 1992. Dis
tribuídas aS cédulas de votação, o Senhor 
Presidente -convida a Senhora Secretária pa
ra que proceda a chamada dos Senhores Se
nadores por partido, iniciando-se assim a vo
tação. Terminada esta. o Senhor Presidente 
conVida os senhores senadores Almir Gabriel 
eJtinia Marise para atuarem como escrutina
dores. Procedida a contagem das cédula~ ve
rifica-se' o seguinte resultado: para Presiden
te: Senador Louremberg Nunes Rocha, 20 
(vinte) votos; para Vice-Presidente: Senador 
Coutinho Jorge, 20 (vinte) votos. Pro_sseguin
do, o Senhor Presidente, Senador Josaphat 
Marinho, após proclamar eleitos e empossa
dos o Presidente e Vice-Presidente, agrade
ce· a honra de presidir a-sessão de instalação 
da Comissão, passando a direção dos traba
lhos· ao Presidente eleito. Assumindo a presi
dência, o Senhor Senador Louremberg Nu
nes Rocha agradece aos seus ilustres pares 
a honra com que foi distinguido e comunica 
que posteriormente será dado conhecimen
to o· dia ·e horário das reuniões ordináriaS 
da Comissá"o. Nada mais havendo a tratar, a 
presidência encerra a reunião, lavrando eu, 
Maria Olimpi.!l Jiménez de Almeida, Secretá
ria, a p~ ... .,te Ata ·que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador 
Louremberg Nunes Rocha, Presidente. 

COMISSÃO DE 
ASSUNTOS ECONÓMICOS 

1" REUNIÃO REALIZADA 
EM 20 DE MARÇO DE 1991 

Às dez horas e trinta minutos do dia vin
te de março de mil novecentos e noventa e 
um, na sala de reuniões da comissão, Ala Se
nador Ale:xandre Costa, presentes os Senado
res: Alfredo Campos, Coutinho Jorge, Nabor 
Jtinior, Onofre Quinan, Ronan Tito, Ruy Ba
celar, Divaldo Suruagy, Raimundo Lira, Hen
rique Almeida, Mário Covas, José Richa, Jo
sé Eduardo, Valmir Campclo, Levy Dias, 
João Rocha, Jdlio Campos, Hugo Napoleão, 
Wilson Campos e Eduardo Suplicy, reó.ne-

se a Comissão de Assuntos EconOmicos. Dei
xam de comparecer os seguintes Senadores: 
Aluizio Bezerra, César Dias, Meira Filho, 
Dario Pereira, Marco Maciel, Beni Veras, 
Nélson Wedekin, Maurício Corrêa, Jónia 
Marise, Aureo Mello, Moisés Abrão e Espe
ridão Amin. De acordo com dispositivo regi
mental assume a Presidência o Senador Na
bar Jónior, anunciando que a presente reu
nião destina-se à. eleição do Presidente e Vi
ce-Presidente da __ Comissão para o biênio 
1991192 Distrihufdã:s as cédulas, o Presiden
te convi~-para a tua rem como escrutinado
res os Senadores Onofre Quinan e Coutinho 
Jorge. Procedida a votação, verifica-se o se
guinte resultado: Para Presidente- Senador 
Rairilundo Lira, vinte votos; para Více-Presi
dente- Ruy Bacelar, vinte votos. 

São declarados eleitos os Senadores Rai
mundo Lira e Ruy :Bacelar, Presidente e Vi
ce-Presidente, respectivamente. Assumindo 
a direção dos trabalhos o Senador Raimun
do Lira agradeceu a honra com que foi dis
tinguido para presidir "este ii:DpOrlante órgão 
técniCo do Senado Federal. Nada mais haven
do a tratar, encerra-se a reuniãO, lavrando 
eu, Dirceu Vieira Machado Filho, Secretário 
da Comissão, a presente ata" que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Raimundo Lira, Presidente. 

COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES 

E DEFESA NACIONAL 

1° REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 

21 DE MARÇO DE 1991 

Às onze horas do dia vinte e hum de mar
ço, de mil novecentos e noventa e um, na sa
la de reuniões da Comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, com a presença dos Senho
res Senadores Alufzio Beierr3, frapuan Cos
ta Júnior, Nelson Carneiro, PedrO Simon, 
Divaldo Suruagy', Guilherme Palmeira, Louri
val Baptista, Hugo Nl!poleão, José Richa, 
Chagas Rodrigues, Jonas Pinheiro, Moisés 
Abrão, Hélio Campos, Antônio Mariz, Flavia
no Melo, João Calmon, Nabor Jánior, Ruy 
Bacelar, Francisco Rollemberg, Raimundo 
lira, Jutahy Magalhães, Fernando Henrique 
Cardoso, Valmir Campelo, Lucídio Portella 
e Eduardo Suplicy, reúne-se a Comissão de 
Relações &teriores e Defesa NacionaL Dei
xam de comparecer por ·motivo justificado 
os Senhores Senadores Ronan Tito, Marlu
ce Pinto, Darcy Ribeiro, Albano Franco e 
José Paulo BisoL Na seqUência, o Senhor 
Senac;lo_r Humberto Lucena, em conformida
de com o que preceitua o Regimento Inter
no, assUme a presidência dos trabalhos e, 
de, constatando haver número regimental, 
declara aberta a reunião, cOmunicando que 
a meSiDa destina-se ·a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão para o bi
ênio 1991/92. Prosseguindo, após a distribui
ção das cédulas de votação, o Senhor Presi
dente inicia a chamada nominal para o pro
cesso eletiv~. Concluída a votação, o Senhor 

Senador Humberto Lucena designa os Senho
res Senadores Ronaldo Aragão e Lucídio 
Portella para funcionarem como escrutinado
res. Feita a apuração constatou-se o segtifn
tt:- resultado: 

Para Presidente 
Senador Irapuan Costa J(mior ... 15 votos 
Para Vice-Presidentc 
Senador Lourival Baptista ........ 15 votos 
Após proclamar eleitos Presidente e Vi-

ce-Presidente respectivamente, os Senhores 
Senadores Irapuan Costa Jóoior e Lourival 
Baptista, o Senhor Senador Humberto Luce
na convida os eleitos para assuririrem a presi
dência dos traballios. Na presidência dos tra
ballios, o Senhor Senador Irapuan Costa Jú
nior agradece em seu nome e do Senhor Se
nador Lourival Baptista, a honra com que 
fáram distinguido~ enaltecendo ainda o tra
balho realizado pelo seu antecessor, Senador 
Humberto Lucena. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente agradece a presen
ça de todos e encerra a reunião, lavrando 
eu, Marcos Santos Parente Filho, Secretário 
da Comissão, a presente ata, que lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador lrapuan Costa Júnior, Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇOS 
DE INFRA-'ESTRU'!'URA 

1" REUNIÃO, (INSTALAÇÃO) 
REALIZADA EM 

20 DE MARÇO DE 1991 

Às dez horas do dia vinte de março de 
mil novecentos e noventa e um, na sala de 
reuniões da Comissão, na Ala Senador Ale- . 
xandre Costa, com a presença dos Senhores 
Senadores Jó.lio Campos, Onofre Quinan, 
Maurício Corrêa, Magno Bacelar, Élcio Alva
res, Jutahy Magalhães, Henrique Almeida, 
Eduardo Suplicy, Irapuan Costa Júnior, Leu
rival Baptista, Mário Covas, Teotônio Vile
la Filho, Marluce Pinto, Ruy Bacelar, Lou
remberg Nunes Rocha, Oziel Carneiro, Af~ 
fonso CamargO, Nabor Júnior e Fernando 
Henrique Cardoso, reúne-se a Comissão de 
Serviços d~ lnfr.:i-Estrutura. Deixam de cpm
parecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Flaviano Melo, Humberto Luce
na, Pedro Simon, Dario Pereira, Hydekel 
Freitas, Ney Maranhão e Gerson Camata. 
Assumindo a presidência, conforme precei
tua o Regimento Interno do Senado Federa~ 
o Senhor Senador Lourival Baptista declara 
aberta a reunião, comunicandO que a mes
ma destina-se à eleição do Presidente e Vi
ce-Presidente da Comissão para o bitnio 
1991192 Em seguida, o Senhor Presidente 
manda providenciar a distribuição das cédu
las e designa os Senhores Senadores Élcio 
Alvares e Henrique A1meida parafunciona
rem como escrutinadores. Procedida a vota
ção, a· contagem de votos apresenta o seguin
te resultado: para Presidente: Senador Júlio 
Campos - 16 votos; para Vice-Presidente: 
Senador Mádo Covas - 16 votos. Após pro-



1492 Terça-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Abril de 1991 

clamar eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Senhores Senadores J6.
lio Campos e Mário Covas, o Senhor Presi
dente convida o primeiro a assumir a direçáo 
dos trabalhos. Assumindo a Presidência, o 
Senhor Senador Júlio Campos agradece a 
seus pares, em seu nome e em nome do Se
nhor Senador Mário Covas, a honra com 
que foram distinguidos. Prosseguindo, o Se
nhor Presidente solicita sugestões para o dia 
e horário de realização das reuniões ordiná
rias da Comisdo, usando da palavra o Se
nhor Senador Jutahy Magalhães, sugere que 

todos os Presidentes das demais Comissões_ 
reúnam-se para elaborarem uma tabela de 
horários de modo a haver uma perfeita com
patibilização para Os senadores que compõem 
mais de uma comissão, sendo aceita a pro
posta por tódos os presentes. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente concede a palavra a-o 
Senhor Senador Teotónio Vilela Filho que 
aborda questões relativas à Política Energé
tica no Brasi~ solicitando o empenho da co
missão para o debate e aprofundamento so
bre o aSsunto. E para tanto, apresenta reque
rimento de criação de uma subcomissão de 

Energia, com competência para opinar sobre 
matérias relacionadas com os recursos ener
géticos de qualquer natureza. Tendo como 
resposta da Presidência ·de que receberia o 
requerimentO para submetê-I<? a apreciação 
na primeira reunião ordinária a ser realiza
da pela comissão. Nada mais havendo a tra
tar, encerra-se a reunião, às onze horas e 
quinze minutos, lavrando eu, Paulo Rober
to de A Campos, secretário da Comissão, a 
presente ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. - Senador J1i
lio Campos, Presidente da Comissão. 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 32" SESSÃO, EM 9 DE 
ABRIL DE 1991 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n" 59/91. 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que autoriza a conversão de cruzados no
vos retidos no Banco Central para a aqui· 
sição de veículos para uso na atividade 
de transporte autónomo de passageiros 
(Táxis). ·· · 

-Projeto de Lei do __ Senado n" 60/91, 
de autoria do Senador M_á_rcio Lacerda, 
que dispõe sobre o exercfc_io da atividade 
económica de venda de bilhetes loté~icos. 

-Projeto de Resolução n" 23/91, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
altera a redação do .parágrafo único do 
art. 114 e acrescenta § "3." ao art. 126 do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

1.2.2- Requerimentos 
- N\' 105/91, de autoria do Senador 

Márcio Lacerda, solicítãndo do Mínisté· 
rio da Economia, Fazenda e Planejamen· 
to. informações que menciona a Serem 
prestadas por intermédio do Banco Cen· 
trai do Brasil. 

- N9 106/91, de autoria da Senadora 
Júnia Marise, solicitando dispensa de in· 
terstício e prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto_de Resolução n'' 19/91, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas 

SUMÁRIO 
Gerais a emitir e colocar no mercado Le~ 
tras Financeira::; do Tesouro do Estado
LFTMG, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N~ 107/1;.11, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando dispensa de 
interst[cio e prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto de Resolução n·' 20/91. que 
autoriza a rre(eitura Municipal do Rio 
de Janeiro a emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro do Muni· 
cfpi-o--= -LFTM-Rio, a fím de que figure 
na Ordem do Dia da sess.ão_seguinte. 
AProvadO~ -

- N" 108/91, de autoria do SenadorEs· 
peridião Amin, solicitando dispensa de in
terstício e· prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto de Resolução n" 21191. que 
autoriza o _Governo do Estado de Santa 
Catarina a emitir e cOlocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado~ 
LFTC, a fim de que figure na Ordem do 
Dia -da sessão seguinte. Aprovado. 

1.2.3- Comunicações da Presidência 
- Aprovaçãc• pela Comissão Dire.tora, 

em reuillão de 4 do corrente, dos Re-queri· 
mentes de_ InformaÇões n"'62. 65, 7l, 73, 
74. 75. 76.. 79, 80, 88. 89 e 90. de 1991. 

.:....._ Diff:rimento, na presente data, do 
Requerimento n" 102191, do SenadorDar
cy Ribeiro, lido em 5 do corrente. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
Senador JUTAHY MAGALHÃES

Considerações sobre o instituto da me~ 
dida provisória. 

Senadora JÚNIA_MARISE -J:'omen
tários sobrC ã crise -S6Cio-ecbnômí'ta braSi
leira. 

1.2.5 - Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Senado n" 61191. 

de autoria do Senador Valmir Campelo,. 
que dispõe sobre a alienação de bens im6-
veís residenclais de propriedade da 
União, vinculado~ ou incorporados às 
Forças Armadas, situados no Distrito Fe
deral, e dá outras providências. 

- Proie!o de Lei do Senado n" 62/91, 
de autoria do Senador Fernando Henri~ 
que Cardoso._que dá nova redação ao § 
4'' do art. 9~da Lei n" 5.890_,_9e 8 de i unho 
de 1973. · · 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de_ Lei do Sen~do n" 3~5. de 
1989, de autorta do Senador Márcio La
cerda, que regulamenta o art. 227, § 6", 
da Cónstituição Federal, dando nova re~ 
dação ao item 1'' do art. 52 e 7" do art. 
54 da Lei n" 6.015. de 31 de dezembro 
de 1973. Aprovado. À Comissão Diretora 
para redaçao firial. 

Requerimento n" 70, de 1991, de auto· 
ria do Senador Lourival B"aptista, soUó:.
tando, nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado, do pronuncia
mento feito pelo ex-Presidente José Sar~ 
ney ao receber o Prêmio Serfin de Integra~ 
ção Latino~Americana de 1990, no dia 11 
de março de 1991. Aprovado. 
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PASSOS PORTO 
Olrooor.o.r.J elo Sendo Federal 
AOACJilL DA SILVA MAIA 
Dire1or Eaativo 
CARLOS HOMBRO VIEIRA NINA 
DireiDr Adaiailtr&tivo 
unz CARLOS DI! BASTOS 
Dire&or &dutrial 

EXPEDffiNTE 
CBNTRO ORÁPIC:O DO SENADO PEDHRAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
I•.,...., 1Gb rapouobilM!adc da Maa elo Scoaelo Pedenl 

ASSINATIJRAS 

Semeltral ·····-·····-·····------.. --.--·---·-···---- Ct$ 3-519,65 

PLORJAN AUGUS'IO C:OUI1NHO MADRUGA 
Diretor Adj .. 1o TU"8.gem 2200 cxemplarea. 

Requerimento n·• 91. de 1991. de auto
ria do Senhor Affonso Camargo, solici
tando nos termos regimentaL~. a retirada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Reso
lução n" 14, de 1991, de sua autoria, que 
dá nova redação ao art. 65 do Regimento 
Interno do Senado Federal. Aprovado. 

' . 
Projeto de Lei do Senado n" ·94, de 

1988-Comp\ementar, de autoria do Seoa
dor Cid Sabóía de Carvalho, que dispõe 
sobre a relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa e dá outras providêncíaS.- (Trami
tando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado\' 214/89-Complementar.) Dis· 
cussão adiada para o dia 5-s-~91, nos ter
mos do Requerimento n" 103/91. 

Projeto de Lei do Senado n" 214, de 
1989-Complementar, de inicia~iva da Co
missão Diretora, que dispõe sdbre a pro
teção da relação de emprego contra adis
pensa arbitrária ou sem justa causa e dá 
outras providências. (Tramitando em 
conjunto com o ProjeJo de Lei do Senado 
n'.' 94/88-Complementar.) Discussão adia· 
da para o dia 5-5-91, nos termos do Re
querimento n" 103/91. 

Projeto de Lei do Senado n" 208, de 
1989, de autoria do Senador Jorge Bor
nhausen, que dispõe sobre os objetivos 
da educação superior, estabelece critérios 
para a organização e funcionamento das 
universidades brasileiras e dá outras pro
vidências. Discussão adiada para o dia 
18-4-91, nos termos do Requerimento n" 
104191. 

1.3.1- Discur;osapósaÚrde~doDia 
SENADOR FERNANDO HENRI· 

QUE CARDOSO - Necessidade dÕ ri
goroso cumprimento do art. 92 do Regi
mento Interno do Senado, concernente 
ao prazo das proposições nas ço.rnissões. 
técnicas. 

SENADOR GARIBALDJ ALVES 
FILHO- Histórico da vida parlamentar 
de S. Ex' Contraclição da proposta de en-

tendimento do atual _Go_verno, consubs
tanciada no Projeto de Reconstrução Na
cional. 

SENADOR COUTINHO JORGE -
Encontro fechado sobre a ecologia, a rea
lizar-se durante a próxima visita do Prín· 
tipe Charles ao Brasil, sem a participação 
dos estudiosos brasileiros da problemática 
amazónica. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Cen· 
tenário do Jornal do Brasil. 

SENADOR VALMIR CAM PELO
Projeto de_ lei apresentado hoje por S. 
Ex•, penriifin?o aos militares a compra 
dos imóveis funcion~is que-ocupam. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA-Acor· 
do de refinanciamento da dívida externa 
assinado pelo Governo com os banqueiros 
internacionais. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
-Incidentes policiais ocorridos em Bagé
RS, culmínando com a morte de um sem" 
terra e ferimento de outros. Plano do PT 
a ser apresentado amanhã, pelo Presiden
te do Partido, Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva, referente à reforma agrária. 

SENADOR ÁUREO MELLO- Fa· 
lecimento do ex" Deputado Federal Abel 
Rafael. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de Sessã:o extraordinária a 

realízar-se hoje, às 17 horas e 45 minUtos, 
1X>m Ordem do Dia que designa. -

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 33• SESSÁO, EM 9 DE 
. ABRIL DE 1991 

2.1 ,.-ABERTURA 

2.2._, EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n" _63/91, 

de autoria do Senador Odacir SOares, que 

dispõe sobre a profissão de Fotógrafo- e 
Cinegrafista e de Técnico em Cinefoto-
grafia e dá_ ou tias providências. · · 

2.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n'.' 19, de 1991 

(oferecido pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Pare
cer 09 28, de 1991), que autoriza o Go
verno do Estado de Mina_s Gerais a emitir 
e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais destinadas ao 
giro de 23.302.464 LFT-MG co~ venci
mento no período ,de março a junho de 
1991. Aprovado. A Comissão Diretora 
para a redação final. 

Redação~fina_l do Projeto de Resolução 
n_" 19/91, Aprovada, !'OS termos do Reque
nmento n" 109/91. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 20, de 1991 
(oferecido pela Comissão de Assuntos 
Económicos como Conclusão de seu Pare
cer n" 29, de 1991), que autoriza i prefei
tura da cidade do Río· de Janeiro a· emitíi
Letras Fin~nceiras do Tesouro Municipal 
(LFfM-Rio). Aprovado. A Comissão Di
retora para a redação final. 

Redação final do Pojeto de Resolução 
n" 20/91. Aprovada, nos termos do Reque
rimento n\' 110/91. À promulgação. 

Projeto -de Resolução n~ -21, de 1991. 
(oferecido pela Comissâo de Assuntos 
Econômicos como COnclusão de seu. Pare
cer o'·' 30, de 1991), que autoriza o Go, 
vemo do Estado de Santa Catarina a ele:. 
var, temporariamente; o Hmite da dívida 
mobiliária pela emissão e colocação no 
Mercado de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de Santa Catarina (LFTC) 
destinadas ao gito de outras 1.733.014.371 
LFTC com vencimento nos meses de- abril 
e ·maiO de 192_1,_Aprovado. A ComiSsão 
Diretora para a redação final. 

RedaçãÔ final do Projeto de Resolução 
n'.' 21/91. Aprovada, nos termos do Reque~ 
rimento n" 111/91. À promulgação. 
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Parecer da Comissâo -de Constifüição, 
Justiça c Cidadania sobre a Mensagem 
n" 52, de 1991 (n'' 53/91. na origem), de 
5 de fevereiro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a cs_colha 
do doutor Vantuil Ahdala, Juiz Togado 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2" 
Região, com sede em São Paulo - capi
tal, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga reservada â magistra
tura trabalhista de carreira. decorrente da 
aposentadoria do Ministro Carlos Alberto 
Barata Silva. Apreciação adiada, por falta 
de quorum para o prosseguimento da ses
são. 

Parecer da Coliiissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n'·' 235, de 1990 (n" 902/90, ria ori
gem), de 12 de dezembro de 1990, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, Mi· 
nistro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de em
baixador do Brasil junto à República Islâ
mica do Paquistão. Apfeciação adiada, 
por falta de quorum para o prosseguimen
to da sessão. 

-- Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 61, ·de 1991 (n~· 91191, na Origem), 
de 7 de março do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do s~nado a escolha 
do Senhor Aderbal COsta, Ministro de 
Primeiri\_ Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo Embaixador 
do "Brasil-jUilto ao Governo do Estado 
do Kuwait. Apreciação adiada, por falta 
de quorum para o prosseguimento da ses
são. 

2.3. t - Comunicação da Presidência 
~Convocação de sessão extraordiná

ria a realizar-se amanhã. às 11 horas e 
30 minutos, com-Orde-m do Dia que de
signa: 

2.4,- ENCERRAMENTO 

3 ...c RETIFICAÇÃO 
- Ata da I 1~ Sessão, realizada em 

7:3-91 

4- MESA DIRETORA 

S- LÍDERES E V ICE: LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COII!IS
SÓES PERMANENTES 

Retificação 

SUMÁRIO DA ATA 
DA Jl• SESSÃO, 

REALIZADA EM 7-3-91 

Na publicação do Sumário, feita 
no DCN - Seção II --:-Jj_e 8-3-91, 
na página n'·' 664, 2· coluna, exclua
se por publicação indevida, o item 
1.2.5 ---:"Comunicações: 

1.2.5- Comunicações 
-Da Liderança do PMDB, re

ferente às indicações dos Senado
res Cid Sabóia de Carvalho, Couti
nho Jorge, Garibaldi Alves Filho, 
José Fogaça, Ronaldo Aragão e 
Mansueto de Lavor, para exerce
rem as funções de Vice-Líderes. do 
Partido no Senado. 

- Da Liderança do PDS, refe
rente à indicação do Senador Espe
ridiãoAmin, para função de Vice
Líder do Partido no Senado. 

- Do Partido Democrata Cris
tão, referente à indicação do Sena
dor Amazonino Mendes para exer
cer as funções de Líder do Partido 
no Senado. 

Ata da 32~ Sessão, ein 9 de abril de 1991 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs: Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

ÀS !4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS, SÍ;.NA(JüRES.-

Aiexandre Costa - Aluizio BeZerra '
Amazonino Mendes __: C_arlo_s Patrocínio -'- · 
Cid Sabóia de Carvalho --Coutinho Jorge 
-Eduardo Suplicy -E leio Álvares- Espe
ridião Amin- Epitádo Cafeteira- Fernan
do Henrique Cardoso -= Franci_sç_o Rollem
berg_- Garibaldí Alves- Gerson Gama.ta 
- Henrique Almeida --Humberto Luc.ena 
- Irapuan Costã J ún~or .... : .. .-João Calmou -
João Rocha_- Jonas Pirihei(o - Jqsaphat 
Marinho- José Fogaça- José.J'aul.o Biso! 
- Jos~ Richa- José Sarney- Júlio Campos 
- Júnia Marise - Lavoisier Maia - Levy . 
Dias-...:..:..-Louremberg Nunes Rocha- Leu
rival BaptL<;ta - Magno Bacelar - Marco 
Maciel - Mário Covas- Marluc_e Pio to_
Mauro Benevides - Meira Fílho - Nabo~ 
Júniof :_ Ney Mar~Qhão.- Odacir _Soares 
- Oziel 'Carneiro _:_ RaimundO Lira - Ro-. 
naldo Aragão - Ruy Bacelar - Teotónio 
Vilela Filho -Wilson Martins .. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro)
A lista de presença acusa_ o comparecimcntro 

de 46 Srs. St:!nad('rcs. Havendo número regi· 
mentai, dedaro aberia a sessão. 

Sob a proceção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

--o-sR:-PRESIDENT~E (Diroccu C~rnciro)
Sobre a mesa: prójetos de lei que serão lidos 
pelo Sr. I" Secretário. -

São_ lidPll os seguintes: 

P~OJETO DE LEI DO SENADO 
N" 59, DE 1991 . 

Autoriza a_conversão de cruzados no
vos retidos no Banco Central para aqui
sição de \'eículos para uso na atividade 
de ti·~nsporte autónomo de passageiros 
(táxis). 

O Co~1igrCSso Racional decreta: 
Art. l" Os condutores autônomos de veí· 

culos ~e passãgeiros poderão converter em 
cruzeiros os saldos em cruzados novos retidos 
no Banco Central parã aquisição de n-ovos 
veículos destinados a uso cm sua atividade 
profissional. 

Art. 2'· O Poder Executívo_ regulamenta
rá esta lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data de sua puhlicaçfto. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data 
àc_ sua pubiicação. 

Art. 4" Re~ogam-se as_ disposiçõe~ _e~ 
contrário. 

Justificação 

A inusitada decisão do Governo Fedei-ai 
de bloquear os valores depositados na cader
neta de poupança ou nas contas corrente ban
cárias, a partir de 15 de março de 19YO, além 
de atingir numeroso contingente de pequenos 
poupadores, golpeu frontalmente os profis
sionais condutm.es autônomos de veículos de 
passageiros, que a custo de enorme sacríficio 
amealharam honestamente modestas reser· 
vas financeiras com a exclusiva finalidade de 
renovar seus- veículos para prosseguimento 
do exercício de sua profissão. 

Por essa razão, estamos propondo a con
versão de cruzados novos retidos em cruzei
ros das contas dos motorbtas de táxis, para 
a aquisição de veículos para uso na atividade 
de transporte autónomo de passageiros .. 

Trata-se-. pOis, de um preceito humanitá
rio, e por conseguinte de eleVados propósitos 
sociais, particularmente voltado para a labo-
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riosa categoria dos profissionais prestadore~ 
de serviço de táxi. 

São essas as razões que nos levaram à ela
boração do presente projeto de lei para o 
qual encarecemos o apoio dos nossos pares. 

Sala das Sessões, 9 de abrJI de 1991. -
Senador Maurfcio Corrêa. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NY 60 DE 199. 

Dispõe sObfe, o exercício da atividade 
econômica de venda de bilhetes Iotéricos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É livre a iniciativa da venda de 

bilhetes lotéricos com exploração regulamen
tada pelo poder público. 

Parágrafo único. O exerc(cio da atividade 
a que se refere este artigo independe de auto
rização· ou- concessão de órgão público. 

Art. 2" O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no pi"azo de 60 (sessenta) dias. 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data 
de !:>'lla publicação. 

Art. 4'! Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Ju,stificação 

·A Constituição Federal. ao assegurar o li
vre exercício de qualquer atividade econó
mica a quantos o dt!sejarem~ e-a'o reprim[r 

- "O abuso do poder econômico que vise à do mi· 
nação de mercados (Título VII- o~ Ordem 
Econômica e Financeira, art. 170, parágrafo 
único. art. 173. § 4''), reflete. com proprie
dade, e urgente necessidade de garantir, 
constitucionalmente, o estímulo à livre inicia
tiva: compatibili'zando, conceitualmente. os 
ruinoS do desen-vàlvirrie_nto êcóildriliCo à lógi
.ca d? ~oderno capitalismo. ' ' · ~ 

No· momento em que uma -nova postura 
da ~ociedade frente aos desafio:;; impOstos é 
interpretada pelo Congresso- Nacional - tra
duzida pelas recentes leis aprovadas no âm
bito do domínio económico - e principal
mente. quando a grave recessão sinaliza para 
uma pressão adicional, cujos contornos estão 
prestes a assumir o ponto de inflexão, é extre
mamente desejável que- o Congresso catalize 
. e elabore construtivamente, estas tendências. 
Urge, .pois, ultimar dispositivos .capazes de 
corresponderem às demandas marginais, re
presentada pelas possibilidades da desregula
mentação. -

No ciue tange existirem alguns problemas 
de ordem operacional, tais como o proces.~a
mento de repasse dos documentos relativos 
às apostas e de prestação de contas, no horá
rio e na periodicidade exigidos. tendo em \'is
ta, essencialmente a segurança ·do sistema, 
creiõ poderão ser, sem dúvida, facilmente sa
nados, o à época da regulamentação desta lei 
pelo Poder Executivo. - - - -

Dentre as inúmeras vantagens de propo
sições neste sentido, acreditamos ser a opor
tunidade de geração de novos. empregos a 
mais relevante do ponto de vista econômi
co~~--ocial. 

Eis as razões que nos levam à apresentação 
desta propoSíçãO. 

-SaJa das Sessões, 9 dt! abril _de 1991_. 
Senador Mareio Lacerda. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
CONSTITUIÇãO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

···-- - --í'íTüi.ovú··················· 
Da Ordem Económica e Financeira 

CAPÍTULO I 
Dos Principios Gerais da Atividade Econó

mica 

Art. 170. A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativ-a;- tem por fim assegurar a todos exis
tência digna conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

1- soberania nacional; 
II -propriedade privada; 
III- funçâõ socíal da propricd::1de; 
IV -livre concorrência; 
V- defesa do consumidor; 
VI- defesa do_ meio ambiente; 
VII- redução das desigualdades regionais 

e sociais; 
VIU-_busca do pleno emprego; 
IX- tratamento favorecido para as em

presas brasileiras de capital nacional de pe
queno porte. 

Parágrafo único. É assegurado a todos_ o 
livre exercício de qualquer atividade econô
mica, independentemente de autorização de 
órgãós pllblicos, salvo nos casos previstos em 
lei. 

Art. f73: - Rt!ssalvados os casos previstos 
nesta_ Constituição, a exploração direta de 

. ativl.dade econômica pelo Estado só será per
mitida quando necessária, aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse 

- -cOletivo, conforme. definidos em lei 

§ 4" A lei reprimirá o abuso do poder 
ecQ_nômicO.qUe~vise à nominação da concor
rência e ao aumento arbitrário dos lucros . 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e CJdCidCinla -_decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. 

SObre a mesa, projeto que será lido pelo 
sr. l" _S-ecretário. 

É !!do o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 23, DE 1991 

Altera a redação do parágrafo único 
do art. 114 e acrescenta § 3• ao art. 126 
do Regimento Interno do Senado Fede
ral. 

O Senado Federal resolve: 
ÁÍ't. 1" Dê-se ã.õ parágrafo úníco do art. 

114 do Regimento Interno do Senado Fede
ral, a seguinte redação: 

"Art. 114 ................................. . 
Parágrafo único. Ao secretário da co

missão compete: 
a)redigir as atas; 
b)organizar a pauta do dia e do proto

colo dos trabalhos eom o seu andamento; 
c)manter atualizados os re'gi:strõS ne

cessários ao controle de designação de 
relatores._" 

ArL 2"_ Acrescente-se o seguinte § 3'! ao 
art. 126 do Regimento Interno do Senado 
Federal: 

"Art. 126 ..........................•......... 

§ 3" -A designaÇão-âe relator será al
ternada ellire- ós- membros, indePenden
te da matéria, obedecendo _a rigorosa 
proporção das representações partidá
rias ou dos blocos parlamentares que 
participam da respectiva comissão." 

Art. 3" Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

o pleno e- fiel desempenho do mandato 
de senador conferido pelo povo independe 

·lia _repre-sentação partidária, naturaHdade, 
gi'au" de instrução, aptidão profissiOn-al ou 
qualquer outra qualificação do eleito. 

A partir da posse, e no exercício das suas 
atividades parlamentares, os direitos e deve
res_de um membro Po Senado _são_ iguais aos 
dós setis pares. -

As atuações relativas às apreciações e dis
cussões de proposições em trâmite, bem as
sim os votos; quer no plenário, quer nas co
missões, têm os mesmos peso e valor_, sem 
nenhuma influência axiológiCa. 

Há, portanto, a presunção jurídico-consti
-tucional de que todos os membros são iguali
tariamente capazes de exercer o pleno man
dato, sejam quais forem as suas origens, for
ma_ção ou características individuais. _ 

Esse princípio, de _índole absolutamente 
democrárica, entendemos deva s_er _tarpbém 
aplicado no que concerne ao_critério de desig
nação de relatores de proposições que trami
tam em comissões, cujos colegiados, não obs
tante com atribuições específicas seguii'do a 
tipologia dos assuntos, nem sempre são total
mente- ·c-õmpostas de especialistas nas maté
rias que lhes são afe'tas. A todos, sem nenhu-
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ma discriminação e mediante a adoção de 
sistema de alternância, deve ser of~.:rcckla a 
oportunidade de relatar, 

É com este escopo que apre!'ientamos o pre
sente projeto de resolução, para o qual enca
recemos o imprescindível apoio dos ilustres 
colegas. 

Sala das Sessücs, 9 de abril de l9t.Jl. -
SenadorMauricio Corrêa. 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro)
O projeto de resolução que acaba de ser lido 
ficará sobre a mesa durante trê!'> sc!=.sõcs, a 
fim de receber emendas, nos termos do § 
l", do art. 401, do Regimento Interno. Findo 
esse prazo, será remetido às comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. I" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 105, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 216, do Regimento ln

terno, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
as seguintes informações, a serem prestadas 
por intermédio do Banco Central do Brasil: 

1) Temos conhecimento de voto da Dire
toria do Banco Central versando sobre reclas
sificaçãO no resultado do balanço do último 
semestre. Solicitamos informar: 

a)íntegra do voto e da -ata que determi
naram, no balanço de 31 de dezembro de 
1990, a reversão da provisão e reclassificação 
do saldo; 

b)as razões que determinaram tal procedi
mento. 

2) No quadro 3.6 (Execu-ção Financeira 
do Tesouro Nacional) existem duas rubricas 
no item Financiamento que transferem Cr$ 
1.060,025 milhões (Resultado do Bacen) e 
Cr$ 1.615,405 milhões (Remuneração d.e_. 
Responsabilidade no Bacen), conforme ates
ta publiCaç<lo do Programa EcOnômíco do 
Gõverrio, atraVés do BoletjtÚ. Mensal n" 28, 
de março de 1991, do Banco _Central_. · -

SólicitaffiOS. para efeito ·de transferência, 
esclarecimento sobre os procedimentos aci
ma referidos. 

Justificação 

As autoridades -económicas vém afirmando 
através da imprensa, que o Banco· Centrai 
não estava transferindo recursos pa·ra o Te
souro Nacional. 

No entanto, o demonstrativo do Quadro 
3.6, por exemplo, nos deixa margem de dúvi
da sobre esta conduta, razão pela qual apre
sentamos o presente requerimento. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. -
Sen.ador Márcio Lacerda. . 

(A Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O requerimento lido será despachado à Mesa 
para decisão, nos termos do inciso III do 
art. 216 do Regimento Interno. ' 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 106, DE 1991 

Nos termos dtl art. 281 do Regimento In
terno, rc'lueiro dispensa de interstício c pré
via distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n" 19, de 1991, que autoriza o Go
verno do Estado- dC Minas Gerais a emitir 
e cõlõCa.r no mercado Letras Financeiras dt> 
Tesouro do Estado- LFTMG, a fim de que 
figr.ii:e na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das SesSões, 9 de abril de 1991. -
SenadoraJúnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em virtude da aprovação do rC.queriiri.ento, 
a matéria a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, requerirriento que será lido 
pelo Sr. l" Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 107, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimento In
terno. fequelro dispensa de interstício e pré
via diStribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n"20, de 1991, que autoriza aPre
feitura Municipal do Rio de Janeiro a-emitir 
e colocar no mercado Letras Financeiras do 
Tesouro do Município- LFTM-RIO, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. _ _ - _ 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. -
Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Lameira)
Em vi~ude da aprovação do requerimento, 
a maténa figurará na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretárío. 

É lido e aprovado o seguinte: 

BEQUERIMENTO N' 108, DE 1991 

Nos ter,mos do art. 281 do Regimento In
terno, requeiro dispensa de inte(stício e pré
via distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n" 21, de 1991, que autoriza o Go
verno_ do_ Estado de Santa Catarina a emitir 
e colocar no me_rcado Letras Financeiras do 

. }'esop.ro do Estado - LFTC, a fim de que 
figure na Or~e:m do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões; 9 de abril de 1991. -
Senador Esperidlão Amim. - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em virt~de da aprovação do requerimento, 
a matérta figurará na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A presidência comuriiCa ao Plenário que a 
comis-são .diretora aprovou, em reunião de 
.4 do corrente, os s~guint~s requerimentos de 
mformações: -

-62,65,71 a 74, de 19-91, dos Senadores 
Mansueto de Lavor, Eduardo Suplicy e Dar
cy Ribeiro, ao Ministro da Justiça; 

-75 e 76, de 1991, do Senador Darcy Ri
beiro, ao Ministro da Saúde; 

-79,80,88 e 90, de 1991, dos Sen_adores 
Nelson Wedekin, Maurício Corrêa e Carlos 
Patrocínio, à Ministra da Economia; e 

-89, de 1991, do Senador Alexandre Cos
ta, à Ministra da Açâo Social. 

O SR. PRESIDENTE (Direceu Carneiro) 
-A presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos ao art. 43, inciso II,§ 2", do Regi
mento Interno, defere, na presente data, o 
Requerimento n" 102, de 1991, do Senador 
Darcy Ribeiro, lido em 5 do corrente, po( 
não ter sido votado nas duas sessões consecu
tivas, devido à falta de quorum. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta

hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. P~onuncia o Segui-nte discurso.) Sem re
visão_ do orado_r. Sr. Presidente, Srs. Senado
res, no curso dos trabalhos constituintes, mui
to se debateru sobre a necessidade de o Poder 
Legislativo recuperar a plenitude das suas his
tórias e_ tradicionais atribuições. Havia um 
amplo consenso no seritido de que a Lei 
Maior, então em via de elaboração, evitasse 
que o Poder Executivo pudesse continuar a 
legislar à revelia da vontade dos represen
tantes do povo. 

O instituto da medida provisória, inspirado 
no modelo italiano, acabou sendo acolhido 
com, o ún.icQ propósito de dotar o Governo 
de poderes ba!.iante para agir em defesa do 
bem comum e do interesse coletivo quando 
algum fato de extrema relevância estivesse 
a de_mandar urgente ação normativa inova
dora. 

A princípio, usou-se parcimoniosamente 
do novt;t .m.eio de produzir regra jurídica com 
forç;t de lei. Tan~o ~ as,sim que não sentiu 
o Congre~o ~ acional ,a neç:es~id~d.e iqaediata 
de di~ciplipar a tramitação parlamentar de 
tais inídativas. , , _, , , __ , , , 

Aos poucos, viu-se o Governo crescente
mente. tentado a lançar mão do instituto e 
não tardou muito a voltarmos ao estágio que 
todos acreditavam superado. Por comodida
de ou voluntarismO, o espfrito que dominava 
o cenário político na vigência da Carta de 
1969 tornou a imperar. Os éditos presiden
ciais começaram a incidir sobre o trivial. Os 
pressupostos de urgência e relevância passa~ 
ram a ser analisados ·sob a ótica excluSiva
mente política, descorisiderando-se oô olvi
dando-se terem eles também conteúdo jurídi
co. O que é mais grave, a constitucionalidade 
das matêrias Versadas nem sempre recebia 
a devida e necessária atenção, prevalecendo, 
invariavelmente, o juízo de oportunidade e 
conveniência. 

A partir de março do ano passado, a ques
tão assume proporções ·alarmantes. Inova
ç9es profundas foram introduzidas no orde
namento por ato unilateral do Presidente da 
República. O Congresso Nacional e o País 
t'c!ram colocados ante o fato consumado, sen
do difícil, se não impossível, ao legislador 
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ordinário emendar iniciativas que haviam 
criado situações de fato irrcversíveb. 

Os acontecimentos que se succdr.::ram são 
de público e notório conhecimento. Encon
tra-se a Nação lançada na mab profunda bal
búrdia jurídica; <.~cumulam-se dem<~ndas nos 
tribunais; a segurança c a estabilidade das 
relações negociais resultaram irremediavel
mente comprometidas. 

Ao que tudo indica, a gravidade da situa
ção levou a Cãmara dos Deputados a apressar 
a deliberação sobre o projeto de lei comple
mentar disciplinando o uso de medidas provi
sórias hoje tramitando nesta Casa. Ne1-ote 
ponto, devo registrar que já em 14~N aprova
mos texto com semelhante propósito, não 
tendo ele recebido a devida atenção na outra 
Casa do Congresso Nacional. De 4ualqucr 
sorte, no momento em que o Senado é cha_· 
mado a opinar a respeito', cumpre-me o dever 
de alertar para alguns aspectm. que julgo de 
grande im_.,ortância. 

Primeiramente, devo chamar atenção para 
a imperio!>a necessidade de serem conceitua· 
dos, em texto normativo infraconstitucional, 
tanto o alcance e o sentido da expressão- ur
gência como daquela outm denominada rcle
váncia.-ãmbãs-lnseridas na Lei Fundamental 
como pressupostos legitimadores da adoção 
de medida provisória. 

Na falta de tal providência, tudo continua
rá como dantes, pois, o Poder Executivo, dl> 
seu lado, julgar-se-á habilitado a apreciar 
apenas politicamente os requisitos e o. Con
gresso Nacional, a .seu turno, permanecerá 
posto frente a fatos consumados_ e irrever
síveis. 

Outra que!itão que. merece detido exame 
é aquela que diz respeito à tutela das relações 
jurídicas decorrentes de medida provisória 
não convertida. Sugere-se, na proposição da 
Câmara dos Deputados, seja o assunto trata· 
do por l_ei. Parece-me ser esta uma indevida 
colocação. porquanto _o próprio parágrafo 
único do art. 62 da Constituição determina 
que o Congresso Nacional exerça tal 'ompe
tência. Aliás, o Po_der Executivo, após algu
ma vacilação inicial quanto ao tema, acabou 
por acatar a posição já consagrada na Reso
lução n" 1189 do Congresso Nacional. 

Por derradeiro, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, é preciso registrar que os objetivos 
colimados pelo projeto que iremos ap·rectar 
poderiam também ser alcançados com a mera 
reformulação do Regimento Comu-m. É bom 
que se diga, as normas que vierem a ser adota
das são de natureza meramente interpretativa 
daquilo que se contém na própria Constitui
ção. Na espécie, não se está a inovar para 
restringir ou limitar poderes conferidos ao 
Presidente. Trata-se, apenas e tão-somente, 
de explicitar o conteúdo do art. 62 da Lei 
Fundamental. Acreditamos mesmo..que esta 
via procedimental teria o mérito de ser mais 
simples e célere, prescindindo de qualquer 
pronunciamento executivo. Evitar-se-ia, se 
esta fosse a via escolhida, o já tão propalado 
veto que se diz irá incidir sobre o tex~o. 

E aqui fazemos um parêntese, Sr. Presi
dente e Srs.' Senadores, porque temos ouvido 

e lido a respeito desse projeto, que estã em 
tramitação no Senado. yuc a lei complcmen· 
tar é um meio indevido para regulamentar· 
mos a expedição dessas medidas provisórias. 
A solução se_r:ja mais simples. Bastaria yue 
ftzéssemo:-; uma modificação no Regimento 
Interno d~ Senado, para yue pudéssemos cs
tabt!lecer um freio a esse exagero de medidas 
provisórias que atormentam o Congresso Na
cionaL A medida é simples demais. talvez, 
por isso não seja aceita, não-seja ouvida. não 
seja debatida. Debateremos muito a respeito 
do art. IJ• no sentido de permitirmos ou não 
que se faça nova medida uma ou duas vezes. 
Mas não debateremos, certamente. aquilo 
que é maíS-Tffiportantc verificarmos, o yue 
é urgente e o que_ é relevante, permitindo 
élO Congresso, pri::liminarmente, não aceitar 
as medidas provisórias que aqui chegam. 
Concluindo, Sr. Presidente, não podemos 
deixar de consignar a necessidade de ser radi
calmente_ modificado o critério de apreciação 
das preliminareS de urgência c relevância. 
Efetivamente, a Resolução o" J/8Y do Con· 
gresso Nacional encerra um duplo critério pa
ra O!-. fins que ora .se trata. Diz o inciso I 
do art. 5" Jo referido diploma que, concluin
do o parecer de admi!-.sibilidade ••pelo atendi
mento dos pressupostos constitucionais", 
dai-sci-á ''<i.bertura de prazo máximo de vinte 
e quatro horas para apresentação de recurso~ 
no sentido de ser -a-medida provisória subme
tida ao Plenário a fiin de que este decida 
sobre sua admissibilidade." O que é pior é 
qtfe "se em duas sessões conjuntas, realizadas 
em até dois dias imediatamente subseqüen
tes", hãó hoUVer deliberação, consíderam-se 
como atendidos os requisitos de admissibi
lidade (arr. 5" §_5" da Resolução n" l/89-CN). 
Portanto, terri a-Comissão Mista poderes ter· 
minativos quando opinar favoravelmente ao 
Governo, estabe-leCendo-se, desde Jogo, uma 
presunção de concordância do Plenário quan
dc> não puder o eventual recurso ser apre
ciado. Assim é, por exemplo,que no passado 
recente chegou-se a dar pór relevante e ur
gente a concessâo de um veículo de represen
tação para o- Vice-Presidente da República. 
Em contrapartida, quando a "comissão con
cluir pelo não atendimento daqueles pressu
postos", realizar-se-á "sessão conjunta para 
deliberar sobre a admissibilidade da medida 
prov.isória." (art. 5", ínciso II da Resolução 
n" 1189). Não encontramos nenhuma razão 
que possa justfficãr tal dicotomia. Ou bem 
a solução normativa há de conferir poderes 
terminativos à comissão mista em todas as 
hipóteses ou então deve caber ao Plenário 
decidir a respeito. Tal como se encontra regi
da a matéria, fica o Congresso Nacional numa 
posíção de inferioridade por força de preceito 
interna corporis. Decididamente, não é edifi
cante vir o Poder Legislativo a se diminuir 
em face de outra instância. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, 
encerramos nossa· interVençãO, esperando 
que estas palavras possam contribuir para 
uma justa e equitativa solução--do problema 
que, direta ou indiretamente, vem afligindo 
milhões de brasileiros. 

Sr. Presidente, pensávamos que havia aca
bado o decurso de prazo no Congresso Nacio
nal. No entanto, como expomos neste pro
nunciamento, estamos aind::~ hoje sob a vi
gência - até diferente - de tal instrumento. 
Quando a decisão é a favor do Governo, não 
existe decur!.o de prazo; quando é contra o 
Governo, deve ser através de decurso de pra· 
zo. Quando é a favor do Governo, deveremos 
ter deliberações terminativas da comissiio 
mista; quando é contra. nii(~ tem. Isso depen
de exclusivamente de nós. E questão de reso
lução interna. Se estivermos atentos a esse 
problema, se estivermos discutindo apenas 
o are IJ•·,_ pode remo!. C!.tabdeccr essas modifi
cações com muita facilidade. 

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

Durante o discurso do Sr. Juwhy Maga
lhães, o Sr. Dirceu Carneiro, /" S('cretário, 
deixa a cadeira da presidência. que é ocupada 
peJo Sr. Mauro Bmel'l'des, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia 
Marise. 

A SRA. JÚNIA MA RIS E (PRN - MG. Pro· 
nuncia o ~eguintc discurso.)- Sr. Presiden
te, SI"' e Srs. Senadores, ao ocupar pela pri· 
meira vez a elevada tribuna do Senado da 
República. faço-o com os sentimentos da ale
gria e a consciência da responsabilidade polí
tica, cujo mandato me coloca nesta câmara 
alta, em nome, em razão, pela confiança do 
povo mineiro. 

Sou a primeira mulher a aleger-se por Mi
nas Gerais, em Sufrágio dircto, pam esta casa 
do Congresso Nacional. Se a minha presença, 
nesta Casa, apenas demonstrasse a evoluçáo 
dos costumes, com a tímida mas já signifi
cativa aceitação da mulher ao lado do homenl 
na direção da vida comum, haveria motivos 
para meu júbilo de cidadã. 

Chego, porém, a este ponto do destino de
pois de longo caminho, e tive de vencer, nc;:sta 
trafetóría,-todos os percalços e preconceitos-. 
Sou grata aos mineiros. Se foram penosos 
os obstáculos, confortadora tem sido a sua 
confiança. No silêncio da ditadura, iniciei a 
minha carreira política elegendo-me a mais 
votada vereadora por Belo Horizonte. As ur
nas me conduziram, em segúida, à Assem
bléia Legislativ<! de Minas, fazendo-me nova· 
mente a mais votada do meu estado. Vim 
para· o Congresso Nacional elegendo-me de
putada federal para passar à história adminis
trativa e política do estado da liberdade, ele
gendo-me vice-governadora e a primeira mu· 
lher a ocupar, substituindo o chefe do gover· 
no, o cargo de Governadora do meu estado. 

Hão de entender-me as emoÇões deste mo
mento. Ao Palácio da Liberdade, pelas esco~ 
lha consciente dos mineiros, têm chegado ho
mens como Milton Campos, Tancredo Ne_
ves, Juscelino Kubitschek, Arthur Bernar
des, Bias Fortes e António Carlos. Muitos 
deles, como Milton Campos e Tancredo Ne
ves também vieram para o Senado e aqui 
deixaram a marca de sua presença. As lições 
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de estadistas que formam a memória do saber 
e da dignidade. 

Neles irei inspirar-me sempre, durante o 
cumprimento de meu mandato. Trago, tam
bém de Minas, outras imagens inspiradoras. 
São as imagens de meu povo. 

As imagens da mulher mineira que lavra 
os campos, trabalha nas fábricas e suporta, 
ao lado do marido, o peso de uma ordem 
social cruel. 

Da mulher mineira que, ao longo da histó
ria. não se negou à luta cívica e aos seus 
riscos que participou de toGas as insurreições, 
da Guerra dos Emboabas à Revolução de 
Trinta, e de todos os movimentos libertários. 
Da mulher mineira que educa os filhos e dá 
ânimo ao seu companheiro, no sacrifício de 
todos os dias, e que começa a perder a sua 
esperança. 

As imagens dos trabalhadores, dos serta
nejos do jequitinhonha, quC ãffontam a seca 
e o latifúndio e não esmorecem. Dos operá
rios industriais de Contagem e Betim, do vale 
do aço e de Juiz de Fora são homens e mulhe
res de face curtida, de mã_os ásperas pelo tra
balho, mas doces e suavizadas pelo sentimen
to de fraternidade, de luta e dignidade. 

As imagens dos jovens, que vão levando, 
ainda com alguma alegria, as suas reduZidas 
esperanças, e nelas, as poucas esperanças do 
país rumo ao futuro. 

Foram eles, a mais autêntíca e mais sofrida 
gente de meu estado, que me elegeram. A 
eles, os trabalhadores, as mulheres, os jovens 
de meu povo, quero dedicar o primeiro pro
nunciamento que faço diante de V. Ex~~Nesta 
gente valorosa eu vejo toda a corajosa gente 
brasileira. Não se serve a Minas sem servir 
ao Brasil, porque somos, os mineiros, na ter
ra e na memória, o Brasil em toda a sua 
grandeza e em todas as suas dificuldades. 

Sr. Presidente e Srs~1 e Srs. Senadores, fo
mos convo_cados, os que chegamos recente
mente a esta Casa, pata apresentar os estados 
federados e trabalhar pela União nos Ultimas 
anos que nos separam do novo século, do 
novo -milénio. A fronteira do tempo é tam
bém irremovível fronteira· pOl(tica. Dentro 
deste prazo temos que optar por um projeto 
nacional e começar a executá-lo, se queremos 
conquistar o nosso espaço e a· nossa indepen
~ência no mundo novo que começa a deli
ner-se no horizonte, com as rápidas e suces= 
sivas transformações do preSente. Para o bem 
e para o mal ele virá, e nele seremos senhores 
de nosso destino ou servo de destinos alheios: 
Os instrumentos de soberania não São retóli-

.. cos: são concretos. A s_oberania se conquista 
e se mantém, com a diplomacia, ou desenvol
vimento económico, a· educação do povo
e as armas, quando falham todos os outros 
argumentos e a integridade territorial se vê 
violada. 

Não se trata apenas de acompanhar o avan
ço dos países desenvolvidos. O mundo que 
chega anuncia--se com nova ordem interna
cional, a da doutrina Bush, a da supremacia 
económica da Alemanha unificada e a do Ja
pão,_ Pólo de poder na Ásia e na Oceania. 
A Guerra do Golfo Pérsico e as velozes trans- -

formações no Leste Europeu demonstram 
que os países ricos estão dispostos a exercer, 
em condomínio, a sua hegemonia no planeta. 

Na defesa de nossa soberania, temos muito 
que fazer e pouco tempo para fazê-lo. 

Nada será feito, se náo ftzermos o que deve 
ser feito aqui, nestas duas Casas do Congres
so Nacional. Nunca é demais repetir que so
mos o Poder Legislativo, a fonte e a legitimi
dade do estado e de todos os seus poderes. 
Cabe-nos dizer, com a Constituição, que Re
pública somos, estabelecer as leis e limites 
em favor da democracia e da nação, a ação 
do_ Poder Executivo. 

Se nossas são as prerrogativas, nossa é a 
responsabilidade. 

Enquanto o mundo se agita e os povos ricos 
buscam o entendimento para a garantia de 
sua posição internacional, aprofundamos o 
desajuste entre nós os grandes países __ do mun
do, uns mais e outros menos, caminharam, 
nos últimos anos, rumo ao entendimento in
terno, com a busca do desenvolvimento eco
nómico para todos. O Brasil, ao contrário, 
regrediu, os anos oitenta foram a década per
dida, mas só foi perdida para os trabalha· 
dores, que viram os seus salários minguarem, 
enquanto cresciam as fortunas, expandiram
se instituições financeiras, exauriam-se os re
cursos do solo e do trabalho nas exportações 
de minério e grãos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os números 
são conhecidos, e todos nós, políticos, os te
mos repetidos nas praças públicas, ao postu
lar os votos eleitorais~ e das tribunas parla
mentares, mas eles não mudarão, se não ti
vermos uma ação prática, concreta para mu
dar a situação do País e promovermos a ver
dadeira revolução social, da melhor distri
buição da renda nacional, e permitirmos que 
cento e cinqüenta milhões de brasileiros pos
sam iniciar a camínhada para a realização 
dos sonhos de cidadãos desta Pátria. 

Não há mais tempo para chorar sobre os 
escombros do parque industrial, dos centros 
universitários, dq_ sistema de transportes, da 
rede de comunicação. O Brasil que trabalha 
muito e c_ome pouco; do Brasil que construirá 
o futuro e não tem escolas; o Brasil que se 
ritultíplica e está enfermo; enfim, o Brasil 
do povo tem pressa. 

Só a -política pode responder a essa urgên
cia. üs economistas, aos quais os militares 
entregaram a administração do País, fracassa
ram. Nós havíamos crescido em velocidade 
maiOr do que a de todos os paisés dO iriundo, 
incluído o Japão, nos cem anos anteriores 
a 1980 mas, sobretudo, entre 1930 e 1960, 
quando, mesmo em regime execepcionais, 
como o do Governo provisório e do Estado 
Novo, fomos governados por políticos. OS 
economistas, com suas teorias, foram capazes 
de reprimir o desenvolvimento e desenvolver 
a nossa miséria. Em nome do combate à infla
ção, decreta-se a recessão industrial, cortam
se o_s créditos agrícolas, eliminam-se subsí
dios necessários. 

Somente no ano passado, a renda per capi
ta caiu ·o%. O produto interno bruto redu
ziu-se em quase 5% e a produção industrial 

foi 10% menor. NingUém sabe ao certo quan
tos milhões de meninas c meninos a mais 
vagam pelas ruas das grandes cidades, dispu
tando as sobras disponíveis, e já escassas. 
Quinze milhões dessas crianças não têm esco
las. Vinte e cinco milhões de adultos são total
mente analfabetos. Dos alfabetizados poucos 
são capazes de ter e entender uma notícia 
dejornal. Algumas de nossas capitais asseme
lham-se a Calcutá e a Bombaim, e as mar
quises se transformam em abrigos noturnos 
para os miseráveis-Que arrastam nas metrô· 
potes a sua miséria. 

Foi com esperança, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que decidi apoiar a candidatura do 
Presidente Fernando Collor nas eleições de 
1989. Uni-me aos quatro milhões e quinhen
tos mil mineiros para resgatar-nos a nossa 
miséria e devolver ao País um governo mo
derno e austero, um governo que acabasse 
com os cartéis e os oligopólios, que promo
vesse os pobres e os miseráveis a padrões 
de dignidade humana com salários decentes 
e a atenção do e_stado. 

A esperança do Brasil novo já se esvai na 
constatação das. medidas com que os tecno
cratas conscientemente impuseram ao sacri
fício da maioria da população, elegendo a 
recessão, o confisco da poupança, para o esta
belecimento de uma nova ordem económica. 
Esqueceram-se de dispositivos que proteges
sem os pequenos assalariados das conseqüên
cias penosas do quadro recessivo e mecanis
mo de proteção social para salvaguarda da 
imensa maioria de nossa população empobre
cida, que ainda clama por moradia digna, 
saúde e educação. Não priorizou a\nda o go
verno o resgate da miséria, os·descamisados 
de nossa pátria que enfrentam filas de cestas 
básicas, que moram em morros e favelas, que 
sofrem com epidemias, que passam madru
gada em filas intermináveis dos hospitais pú
blicos para receber a guia de co·nsulta médica. 

Somos vistos, Srs. Senadores, no exterior, 
como um país sem leis, sem comportamento 
ético, sem ordem. Ainda há duas semanas 
o influente Wall Street Journal corpentava 
o número de planos económicos que temos 
ensaiado e concluía que nos encontramos no 
caos._Ao mesmo tampo, o governd norte-a
mericano, em afron'toso desrespeito ao Bra
sil, usava de seu poder de veto e impedia 
que o BID lhe repassasse recursos já contra
tados. 

O mais grave, Sr. Presidente, é que muitos 
desses planos económicos, a que se. refere 
o Wall Sreet Journal, se fizeram com o sacri
fício dos que ja não tinham mais como sacrifi
car-se. É de se indagar se faZia falta a estabili
zação da economia e ao combate à inflação 
reduzir os salários reais dos trabalhadores e 
seqüestrar a poupança da metade mais pobre 
de nossa população. Como sempre, é dolo
roso constatar, pagaram os que sempre pa
gam, pois s6 os grandes poupadores conse
guiram reaver em todo ou em parte seus cru
zados novos convertendo-os em cruzeiros ou 
bens reais, como os licitadores de residências 
ministeriais em Brasfiia e aeronaves que per
tenciam a instituições do estado. 



1500 ·Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Abril de 1991 

É preciso entender que há consideráveis 
diferenças entre o pequeno poupador que. 
fustigado pelas taxas inflacionárias tenta sal
varo seu salário até o fim do mês, e os grandes 
especuladores do mercado financeiro. É im· 
perativo entender que uma coisa são a peque
na e a média empresa, capazes ·cte gerar em
pregos com reduzidos investimentos e outra 
coisa as grandes multinacionais. 

Somos chamados ao entendiinento nacio
nal, neste momento em que o País convive 
com a grave infecção moral ql!c _o_ atinge, 
com o escândalo da previdência soda!, cabe 
a nós, senadores eleitos pelo povo, porta
vozes _dos reclamos da sociedade brasileira, 
empurrar a nação para o seu verdadeiro des
tino. 

Esta é unia Casa de políticos,Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores. 

E a política, sabemos aqueles que a faze~ 
mos, mais do que lidar com quantidades, lida 
com sentimentos, mais do que estatísticas, 
lida com patriotismo, a nossa tarefa não é 
s6 de representar idéias e sentimentos, mas 
a de conciliar sentimentos com idéias. 

Assim_ o havia visto Tancredo Neves, que 
o buscou enquanto não lhe faltaram as últi· 
mas forças. 

É necessário reafl!mar, mais uma vez, que 
nenhum entendimento pode ser feito â mar· 
gem e â distância deste CQngr_esso Nacional. 
E aqui ele será, em última análise, aprovado 
pela Nação, porque temos a legitmidade de 
assinar. em nome da sociedade as cláusulas 
de qualquer ajuste político. 

Nenhuma regra, por mais sábia e lógiCa 
que pretenda ser, pode abolir as circunstân· 
cias. E só a política pode administrar as cir
cunstâncias. 

Expresso, quem sabe, mais uma vez o sen
timento da nacionalidade do nosso povo, a 
voz de cada cidadão e cidadã, dos que, apesar 
das baionetas do passado dos que tombaram 
porque resistiram, dos que perderam a vida 
defendendo democracia, dos milhões e mi· 
lhões de· brasileiros que tive,am cerceada sua 
voz por vinte anos, e que hoje esperam com 
fé inquebrantável, o melhor de cada um de 
nós, na defesa de suas garantias indíviduais, 
na consolidação da democracia, tão verda· 
deira quanto social. 

Temos um povo e este povo pede elites 
que amem o Pafs como os trabalhadoreS o 
amam. Temos homens e mulheres de bem 
e competentes, mesmo nestas elites contes· 
tadas. Graças â íriteligência empénhada no 
patriotismo, conseguimos criar áreaS de- exce
lência. É este o caso de universidades brasi
leiras que já alcançaram níveis -de formação 
técnica e científica que os igualam aos melho
res centros universitários do mundo. A petro· 
brás e suas subsidiárias são das maís moder
nas empresas do mundo em seu setor e têm 
desenvolvido tecnologia própria na explora
ção de jazidas submarinas, na indústria béli· 
ca, como na Aeronáutica, registrainOs giail~ 
des triunfos,e é com preocupação que vemos 
as dificuldades da Embraer e a possibilidade 
de que _o controle acionário da Engesa passe 
a mãos estrangeiras. 

A Usiminas, empresa criada pelos mineiros 
e administrada em associação com téçnkos 
e empresários japoneses, é considerada, ho
je, a melhor usina siderúrgica do mundo. por 
isso os rriífiêiros não entendem a apregoada 
necessidade de privatizá-la e privatizar suas 
subsidiárias, guarido a empresa vem tendo 
excelente desempenho, produz dividendos e 
se moderniza sem pausas. 

Há os que defendem a abertura da eco no· 
mia naCional aos estrangeiros sem a adoção 
de medidas acauteladoras quando uns dizem 
que a abertura é indispensável à competiti· 
vidade, nos leva a examinnar, por outro lado, 
o comportamento da economia de outros paí
ses, como o Japão,q_ue ressurgiu com o mila
gre japonês, produziu sessenta e sete leis de 
proteção e apoio às pequenas e médias em· 
presas,~ ~eproduziú para o mundo uma revO· 
lução moderna da tecnologia. 

Cabe a nós debater e discutir em torno 
da modernidade que queremos para o Brasil. 

Ainda que com cem anos de atraso, bastam 
a decisão política e a vontade nacional. A 
decisão política é nossa, do Congresso e do 
Poder Executivo, e a vontade nacional nasce
rá da inteligência, após ampla consulta com 
todos os grupos de interesse da sociedade, 
para o qual contribua a sabedoria de todos, 
dos sindicatos, das associações de classe, das 
universidades, dos empresários, dos homens 
e mulheres que desejam um Brasil soberano. 

CreiO; Sr, Presidente, Srs. Senadores, que 
é exatamente aqUi, no Congresso Nacional, 
o fórum mais legítimo e estuário das dificul· 
dades nacionais, que o eritendimeoto deve 
ser ajustado. Qualquer outra instância que 
se escolha significará a usurpação dos poderes 
que o povo nos confiou e demonstrará a renú
nucia aos nossos deveres. 

Não nos é difícil relacionar os pontos fun· 
damentais para o investimento nacional. Eles 
estão af discutidos nas universidades, na im
prensa, e se resumem a questões que afligem 
o cotidiano da vida da maioria de nossa popu· 
lação:- trata-se de dividir, tanto quanto seja 
possível dividir, a renda e as oportunidades, 
e devolver realmente a milhões de brasileiros 
aquela porção de dignidade com que todos 
os homens nascem. 

Para milhões de brasileiros a vida não passa 
de empobrecimento constante, do nascimen· 
to à morte._ Desde a infância o trabalhador 
é exaurido de suas esperanças, de sua digini· 
dade, de suas for9a.s, de_ sua saúde. Da parcela 
maior de nossa gente tetira-se a seiva vital 
para nutrir as minorias piívilegiadas, aquelas 
que: sempre foram as beneficiárias desta na· 
çãõ subdesenvolvida. 

O Sr. MarCo Maciel- V. Ex~ me permite 
um aparte? 

A SR~ JÚNIA MARISE- Ouço com prazer 
o nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Man::o Maciel - Prezada Senhora 
Júnia Marise, ouço com nrtüta atenção o disM 
curso que V. Exa produz, hoje â tarde, no 
Senado e que marca a sua primeira grande 
intervenção no expediente desta Casa, após 
a sua: posse nesta Casa ·da Federação. Quero 

iniciar ntinhas palavras cumprimentando-a, 
primeiro, pelo tema que escolheu, ou seja, 
a análise da criseção brasileira, chamando a 
atenção, de modo especial, para a necessi
dade de um entendimento político; e, em se· 
gundo lugar, pela denúncia que V. Ex• faz 
do quadro com o qual hoje nos defrontamos 
em nosso País. Aprendi com De Gaulle que 
política é converter idéias em realidade. é 
esse o esforço que devemos fazer aqui e ago" 
ra, ou seja, converter essas idéias, idéias que 
V. Ex• propugnà com forte Seiitímento de 
mineiridade, para que o País saia da crise, 
de modo especial da sua crise social e econó
mica. A década de 80-já virou lugar comum 
--:: foi_efetivamente perdida. Iniciamos agora 
uiria nova fase da nossa- História, e espei-a
mos, através, sobretudo, das chamadas lide~ 
ranças políticas, representadas no Congresso 
Nacional, e com a participação do Poder Exe
cutivo, através do Presidente Fernando Co
llor, esperamos chegar a um entendimento 
nacional que vise aos inte-resses naCionáiS acF
ma dos sentimentos partidários ou de inte
resses governamentais, e que consigamos, 
através desse entendimento, fazer um acordo 
para que o País volte a crescer; que a década 
de 90 abra uma nova fase na vida económica 
ial do nosso País. Estou certo de que V. Ex~;-
com suas palavras, traz uma contribuição -
uma valiosa contribuição, faço questão de fri
sar- a esse _entendimento, não somente pe
los temas que suscita e que oferece à nossa 
consideração, mormente aquele ligado ã dis
tribuição de renda, como também pela defesa 
que faz da necessidade de um amplo acordo 
político nacional que, ãiiás, foi- como tem· 
bra, com muíta propriedade V. Ex~- um 
dos sonhos, um dos ideais não realizados pelo 
Presidente Tancredo Neves. Daí por que me 
lembrei do conceito de política de De Gaulle 
de que "política é, sobretudo, transformar 
ideais em realidade". Foi isso o que postulou 
Tancredo Neves. Infelizmente, não o conse
guiu, por motivos que todos nós lamentamos. 
Cabe agora retomar esse caminho, e V. E~. 
como representante do povo mineiro, recen
temente eleita por esse_estado, _tem conse
qüentemente toda a legitimidade e autori
dade, para não somente propor essas medi· 
das, mas também para lutar pela sua imple
mentação. 

A SR•JÚNIA MARISE- Nobre Senador 
Marco Maciel, o aparte de V. Ex•, incorpo
rado a este pronunciamento, só dará brilho 
às nossas palavras. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é chegada 
a hora de reconhecer esta verdade e de fazer 
a nossa escolha: dividir para que todos sobre
vivam ou prepararMnos para as searas do ódio. 

E esta reflexão nos leva em direção ao con
junto de medidas do projeto de reforma eco
nómica e social. As autoridades económicas 
não podem apenas falar. É pr,eciso ouvir a 
Nação. E porque não ouviram, contribuíram 
para agravar a situação. Não se pode promo
ver a privatizâção de ativos do Estado, com 
a transferência do controle acionário de suas 
empresas, sem critérios seguros de avaliação .. 
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No bojo das inspirações do governo, há 
o aceno para o reexame de antigas aspiraçóes 
da sociedade brasileira, já exauridas em de
bates e discussões neste Parlamento e que 
reacendem agora com os nossos aplausos. 

Uma dessas aspirações é a participação do 
trabalhador no lucro das empresas, prevista 
na Constfi:uição de 1946 e confirmada nos 
direitos sociais na nova Carta Magna, a que 
sempre faltou regulamentação. 

A outra, também discutida em várias oca· 
siões, é a taxação das grandes fortunas. 

Falta dar consistência a essas medidas, e 
creio que devemos fazê-lo com a urgência 
exigida. Será preciso saber como Se dará a 
participação efetiva dos trabalhadores nos lu
cros das empresas e como seriam apurados 
esses lucros, e_o que se pode considerar gran· 
des fortunas. 

De qualquer forma, há que se registrar a 
intenção do Presidente da República de dar 
a quem trabalha mais do que uma simples 
remuneração, propiciando ao trabalhador o 
estfmulo e o sentimento de quem constrói 
para o bem comum. 

Sr."Presidente, Srs. Senadores, o povo pe
de pouco. Pede escolas, hospitais, seguranças 
nas ruas, trabalho e salários decentes. O pro
jeto de que o Brasil precisa é aquele que 
possa atender a esse mínimo, sem o qual a 
vida não tem o sentido da sobrevivência. lss_Q _ 
significa menos lucros para os empresários, 
menos ostentação para os ricos e menos -re
cursos para as obras faraónicas do Governo. 
É o UriíC6-i::amlnho, e fora dele só podemos 
esperar a convulsão social, a desintegração 
do Pafs, com a sua conseqüente submissão, 
díreta ou indiretamente; a _interesses estran
geiros. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de 
ter ocupado esta tribuna, pela primeira Vez, 
para um discurso de otimismo, e trago acrés
cimo de preocupação. 

Para uma mulher política, que aprendeu 
na luta democrática ao lado dos movimentos 
populares e que jamais se cUrvou quaildo os 
interesses do povo e das nossas liberdades 
foram vítimas da repressão e da violência au
toritária a razão maior de representar sua 
gente nos parlamentos permite-me, em nome 
do meu passado e do presente político julga
do pelo povo mineiro nas urnas do ano passa
do, reafirmar que prefirõ sempre ouvir o po
vo e obedecer as regras democráticas çlo que 
buscar, como se buscou em 1964, o enge
nhoso desenvolvimento ímposco pelo autori
tarismo. 

Nenhum êxito económico, por mais Coe
rente que seja, pode ser pago com as restri
ções de liberdade. Não há prosperidade que 
possa durar, se fizei" sobre a fome dos oprimi
dos, dos marginalizados, e a redução da sob~~ 
rania nacional. 

Vim da terra de tiradentes, das montanhas 
de minas, silenciosa às vezes, mas nem sem
pre, corajosa pela formação dos meus ante~ 
passados, conciliadora na defesa dos interes
ses do Brasil, mas intransigente na defesa 
de sua dignidade. 

Agradeço,_Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a acolhida carinhosa que me deram no Sena
do da República. Vejo, com alegria, que o 
saber político e os êxitos na vida pública que 
V. Ex' 1 trazem a esta Casa:, não excluem ve
lhas virtudes de carvalheirismo. 

O Sr. Ney Maranhão_- V-._ Ex• me conce
deria um aparte, nobre Senadora Júnia Ma
rise'? -

ASR• JÚN_IA MARISE- Ouço, com mui
to prazer,O nobfe Líder Ney Mãranhão. 

-O ·sr-." Ney Maranhão ---S-eO.ãdora Júnia 
Marise,' pelo correr de meus quarenta anos 
de vida pública, houve, nos idos de 1954, 
professores com quem tive o prazer de fazer 
parte da Câmara dos Deputados, no Palácio 
Tiradentes. Eral!l homens públicos das Alte
rosas, de Minas Gerais-- Prado.KeHy, San
thiago Dantas, Tancredo Neves e Afonso 
Arinos. Nobre Senadora, todo o Brasil sabe 
que a ''Sorbone'' da política brasileira é o 
estado que V. Ex~ representa tão bem neste 
Senado da República. Até agora, ouvi, aten
tamente, o conjunto do pronunciamento que 
este Plenário está ouvindo com a devida aten
ção, porqUe V. EX. é uma_ mulher que repre
senta um estado de peso da Federação e que 
começou a sua carreira política como Verea~ 
dera, Deputada Estadual, e, enfim, chegou 
aos mais altos cargos, representando o povo 
de Minas Gerais peta sua competência, pelo 
seu carisma. Conhecedora doS_ problemas 
fundamentaís -do seu povõ, hoje, aqui, no 
Senado da República, V. Ex' está_ fazendo 
um pronunciamento de alerta à Nação. Den
tro desse discurso, anotei alguns trechos: 
"Países ricos queretn hegemonia no planeta;" 
"Crescem as fortunas e os salários dos traba
lhadores decrescem;" "O combate à infla
ção"; "Vinte e cinco triilhões de analfabetos 
neste Pafs;" "CartéiS e Oligopólios;" "Peque-

per CapitiCal6% ''. V -Ex~ rnterpreta, neste 
momento, tenho a certe:z:a absoluta, a preocu· 
pação dO Congresso, a preocupação do Sena· 
do _e a preocupação do Presidente Collor. 
Sabe muito bem V. Ex" que o Presidente da 
República, quando assumiu, encontrou essas 
difiCUldades. Tenho certeza absoluta de que, 
com a experiência de V. Ex~ e com apoio 
do Congresso, essa luta contra a inflação e 
a melhoria do povo brasileiro, que tão bem 
V. Ex• descreve neste momento, será vencida 
por todos nós. Como Líder do Partido da 
Reconstrução Nacional, tenho orgulho de li
derar V. Er, a quem quero parabenizar, nes
te ínstante-; por ess_e alerta -ã Nação e peta 
experiência que iem como parlamentar e pes· 
soa que conhece os problemas deste País. 
Tódos nós iremos vencer essa luta. Parabéns 
a V. Ex~ 

_ i~<SR• JÚNIA MARISE- Agradeço, Sena
dor Ney Maranhão, o aparte de V. Ex• _V. 
Ex• comunga com os mesmos sentimentos de 
preocupação, que tivemos a oportunidade de 
formular nesse pronunciamento. 

Muito obrigada, Sr. President~ e_Srs. Sena
dores. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Alfredo Campos - Almir Gabriel- An
tônio Mariz --Áureo Mello -César Dias 
-Dirceu Carneiro- Flaviano Melo- Hé
lio Campos- Hydekel Freitas- Iram Sarai
va- Jutahy Magalhães- Lucídio Portella 
-Maurício Corrêa - Nelson Wedekin -
Onofre Quiilan-- Pedro Simon - Valmir 
Ca:mpelo. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidt:s) 
~Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. l'' Secretário. 

São lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 (j~, DE 1991. 

"Dispõe sobre a alienação de bens imó· 
veis residenciais de prOpriedade da 
União, vinculados ou incorporados às 
Forças Armadas, situados no Distrito Fe
deral, e dá outras prO\'idências." 

O Congresso Nãc:ional decreta: 
Art. lu Fica o Poder Executivo autori

zado a alienar mediante concorrência públi
ca, com observância do Decreto-Lei nu 2.330, 
de 21 de novembro de 1986, combinado com 
a Lei n~ 8.025, de 12 de abril de 1990. os 
Imóveis de propriedade da União situa-dos 
no Distrito Federal e administrados pelas 
Forças Armadas. 

Parágrafo úriicO. Não se incluem na auto
rização a que se refere este artigo os imóveis 
residenciais administrados pelas Forças Ar
madas localizados dentro das áreas miiitãres, 
destinados aos militares da ativa. 

Art. 2? A Fundação Habitacional do 
Exército (FHEx) presidirá o processo de lici
tação-na fq_rp1a do art. 1" dest~ lei, em substi
tuição à Ca1xa Econômica Federal e com to
das as suas atribuições constantes na Lei nu 
8.025, de 12 de abril de 1990. 

Art . .3? Serão alienadas, através de licita
ção pública, as projeções para construção de 
residências existentes fora das áreas militares 
pertencentes às Forças Arnladas. -

Art. 4o O valor apurado em decorrência 
de alienação dos imóveis referidos nesta lei 
será convertido em renda da União, cujo pro· 
duto, nunca inferior a 50% (cinqüenta por 
cent.~). será obrigatoriamente aplicado, atra
vés da Fundação Habitacional do Exército 
(FHEx}, na construção de residências nas 
áreas militares das Forças Armadas. 

Parágrafo único~ A parcela do produto ci
tado neste artigo, nunca inferior a 50% (cin
qüenta por cento), será aplicada para finan
ciar moradia ao pessoal das Forças Armadas, 
através da Fundação Habitacional do Exér· 
cito (FHEx). 

Art. 59 O_ Poder Executivo ieguian1éi1ta
rá o disposto nesta lei no prazo de 45 (qua
renta e cinco) dias. 

Art. 6~ Esta lei entrará em vigor i:J.a data 
de sua publicação. 
_ Art. 79 _ Revog~m-se as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

A Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, 
que dispõe sobre a alienação de imóveis resi
denciais de propriedade da União, situados 
no Distrito Federal, exclui os imóveis ocupa
dos pelos militares da atiVa e administrados 
pelas Forças Armadas. 

A exclusão desses imóveis, da referida lei, 
foi justificada sob a alegação de que os milita
res têm permanência temporária em cada lo
calidade e que as Forças Armadas teriam que 
dispor dos imóveis para atender às transfe
rências por necessidade de serviço. 

Cumpre-nos ressaltar que se os recursos 
oriundos da alienação dos imóveis forem apli
cados de acordo com o que preceitua o art. 
4~> de nosso projeto, as Forças Armadas terão 
condições de atender às necessidades de_ mo
radia de seu pessoal militar da ativa movi
mentado. 

Recentemente os servidores civis do Minis
tério da Marinha, ocupantes de imóveis fun
cionais administrados pelas Forças Armadas, 
impetraram mandado de segurança junto ao 
Superior Tribunal de Justiça e tiveram reco
nhecidos, por unanamidade, os seus direitos 
à aquisição dos mesmos. 

Diante desse fato, encontramos uma situa
ção inusitada e irónica: as Forças Armadas 
são obrigadas a disporem de seus imóveis pa
ra atender a servidores civis e não poder dis
pô-lo para os servidores militares. 

Isto posto, esperamos que este projeto, por 
uma questão de justiça e isonomia às_causas 
comuns, ponha fim. de vez, à discriminação 
imposta à classe dos míliatres, razão pela qual 
contamos com o decidido apoio de nossos 
ilustres pares nesta Casa para a apreciação 
e aprovação deste projeto que entendemos 
de direito. __ 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. 
Senador Valmir Campelo PTB·DF. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 8.025, DE 12 
DE ABRIL DE 1990 

Dispõe sobre a alfenaçáo de bens imó· 
veis residenciais de propriedade da União 
e dos vinculados ou incorporados ao 
FRHB, situados no Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

(A Comissão de ConstiiuiÇlio, Justiça 
e Cidtidania-decisão terminatjva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 62, DE 1991 

Dli. nova redação ao § 4? do artigo 
9~da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Dê-se ao § 4o do art. 9~ da Lei 

n'? 5.890, de 8 de junho de 1973, a seguinte 
redação: 

"§ 49 O tempo de serviço exercido 
alternadamente em· atiVidades comuns e 
em atividades que, na vigência desta lei, 
sejam ou venham a ser consideradas pe-

nosas, insalubres ou perigosas, inclusive 
a atividade de magistério, será somado 
após a respectiva conversão segundo cri
térios de equivalência a serem fixados 
pelo Ministério do Trabalho e Previdên
cia Social, para efeito de aposentadoria 
de qualquer espécie." 

Art_. z~ Entrará esta Lei em vigor na data 
e sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Justificação 

Recentemente, a Lei n~ 6.887, de 10 de 
dezembro de 1980, mandou que passasse a 
vigOrar com a seguinte redação redação o 
§ 4~ do art. 9~ da lei no 5.890, de 8 de junho 
de 1973: 

"Art. 9" .................................... .. 

§ 4° O tempo de serviço exercido al
ternadamente em atíVidades comuns e 
em atiVidades cfue, na vigência desta lei, 
sejam ou venham a ser consideradas pe
nosas, insalubres ou perigosas, será so
mãdo, após a respectiva conversão se

gu:D.do critérios de equivalência a serem 
fixadoS pelO Miriístérío do Trabalho e 
Previdência Social, para efeito de apo
sentadoria de qualquer espécie." 

Ativldadcs 

• 
Converter Para 15 

De 15 anos 1,00 
De 20anos 0,15 
De 25 anos 0,60 
De30anos 0,50 

Posteriormente, entretanto, a Emenda 
Constitucional n~ 18, de 30 de junho de 1981, 
concedeu aos professores o direitO de se apo
sentarem, quando do sexo masculino, após 
30 anos de atividades e quando do feminino, 
após 25 anos de efetivo exercfcio em funções 
de magistério. 

Desse modo, a norma do § 4~ do art. go 
Lei n9 5.890, -de 1973, por ser anterior, não 
abrange a situação dos que exerceram o ma
gistério (em cuja atividade teriam direito de 

'Se aposentarem com menor tempo de serviço) 
e passarem, depois, a exercer atividades co
muns. 

_:É imPeriOSo, portanto, seja dada nova re
dação ao referido dispositivo legal, a fim de 
que o tempo de exercícío do magistério em 
favor dos que vieram, a seguir, a exercerativi
dades comuns seja convertido segundo crité
rios de equivalência vigentes para os que 
exerceram atividades consideradas penosas, 
insalubres ou perigosas. 

Vale, finalmente, acentuar que o presente 
projeto não cria, majora ou estende beneffcio 
da Previdência Social, limitando-se a disci
plinar matéria já implfcita, não lhe sendo, 
conseqüentemente, aplicável a regra do pará
grafo único do artigo 165 do texto co'nsUj:u
cional, a saber: "Nenhuma prestação de s'er-

Em virtude dessa nova prescrição legal, al
terou o Poder Executivo o Regulamento dos 
Benefícios da Previdência- Social, dando ao 
§ 2~ de seu art. 60 a seguinte redação: 

"Art. 60. A apose-ntadOria especial 
é devida ao ~gurado que, contando no 
mínirriO 60 ($issenta) contribuições men
sais, tenha trabalhado em atividades pro
fissionais penosas, insalubres ou perigo
sas desde que: 

I- a atividade conste dos quadros 
que acompanham este Regulamento, co
mo anexos I e II; 

II -o tempo de trabalho, conforme os 
mencionados quadros, seja no mínimo 
de 15, 20 ou 25 anos. 

§'. io' .. o~·~~d~. ~· ~·~g~~~~i~-~i~~;·;;;·b~;. 
lhado em duas ou mais atividades peno
sas, insalubres ou perigosas, sem com
pletar em qualquer delas o prazn mfnimo 
que lhe correspon(!a para fazer jus â apo
sentadoria especial, ou quanto tiver 
exercido alternadamente essas ativida
des e atividades comuns, os respectivos 
perfodos serão somados, aplicada a Ta
bela de Conversão seguinte: 

Mult.iplicadures 

Para 20 Para 2S Para 30 

1,33 1,67 2,00 
1,00 1,25 1,50 
0,80 1,00 1,20 
0,67 0,83 1,00 

viço de assistência 01:1 de benefício compreen
didos na Previdência Social serrá criada, ma
jorada ou estendida, sem a corresponde fonte 
de custeio total". 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. 
-senador Fernalido Henrique Cardoso 

(À Comissão de Assuntos Sociais _:_:-deCi
sões terminativas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-As matérias lidas irão às comissões compe· 
tentes. (Pausa.) - -

Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado o? 335, de 1989, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
regulamenta o art. 227, § 6°, da Consti
tuição Federal, dando nova redação ao 
item 19 do art. 52 e 7? do art. 54 da Lei 
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n" 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
tendo 

PARECER, sob n" 360, de 1990, da 
Comissão 
- de Constituiçâo, Justiça e Cidadania, 

favorável, com Emenda de n" 1-ÇCJ, 
com voto vencido, cm separado. do Se
nador Ney Maranhão. c voto vencido 
do Senador João Menezes. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária de 4 de março último. 

Passa-se à votação do projeto, sem pre
juízo da emenda. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Apiovado. _ . _ 
Em votação a Em~ndª n'' 1, da Comissão 

de Constittiíção: Justiça e Cidadania. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Reje•tada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para 

a redaçáo final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 335, DE 1989 

Regulamenta o art. 227, § 6•, da Cons
tituição Federal, dando nova redação ao 
item la do art. 52 e 7• do art. 54 da Lei 
n• 6.015, de 31-12-73. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1" Os itens 1" do _art. 52 e 7~ do art. 

54 da Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passam a ter a seguinte redação; 

"Art. 52. São -ob_dgados a fazer a 
declaração de nascimento, sem quais
quer designações discriminatórias relati
vas à filiação: 

lo o pai ou a mãe, se casados, o pai, 
se casado, ou os pais, se declaradame_n_te 
em franca união estável e não casados 
entre si; 

Art. 54. -- ---
79) os nomes e prenomes, a natura

lidade, a profh>são dos pais, a idade dos 
genitores, na ocasião do parto, e o domi-. 
cílio ou residência dos genitores," 

Art. 2" Esta Lei .entra em_ v_igor na data 
de sua publicação. 

Art, 3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N" 1-CCJ 

Inclua-se ao art. 54 da Lei n" 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Fica autorizad?l a 
atribuição de nomes fictícios aos pais do 
registrando, quando não forem esses co~ 
nhecidos, devendo o f~to constar do re
ferido assentamento e somente designa
do na respeciva certidão, por decisão ju
dicial." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 2: 

Votação, em turno único, do Rt:queri· 
menta n'' 70, de 1991. de autoria do Sena
dor Lourival Baptista, solicitando. nos 
termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado, do pronunciamento 
feito pelo ex-Presidente José Sarney ao 

·--receber o Prt!mio Serfin de Integração 
Latino-Americana de 1990, no dia 11 de 
março de 1991. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadOres que O aj:lióv<im queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

Ê a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

O QUE DISSE O EX-PRESIDENTE 

"Desejo expressar minha gratidão a Vossa 
Excelência, senbqr presidente, pela honra de 
receber de suas mãos o Prêmio Serfin de Inte
gração Latino-Americana. 

Rendo minha homenagem às autoridades 
e personalidades mexicanas que. com uma 
visão maior de nossas identidades, criaram 
este prêmio reafirmando a transcendência da 
integração continental como resposta aos de
safios e sonhos da América Latina. Quero 
destacar em especial o doutor José Juan de 
Olloqui. 

Meu reconhecime_nto também àqueles que 
o receberam desde sua c~i~Ç,ã9 em 1984 e 
que contribuíram para esta grande causa. 
bandeira !! objetivo dos povos da América. 
E aqueles que tornaram palpável a integração 
econômica de nossas nações- homens como 
os presidentes Miguel de La Madrid e Carlos 
Salinas de Gortari, a quem presto o tributo 
de minha admiraçãO e minha amizade. Jun
tos, quando eu ocupava a Presidência doBra
sil. tiveinoS ã\ren-ttira de lutar por nossas cau
sas comuns. Através de estreita e leal coope
ração, em clima de absoluta confiança, cons

~ trufmos o espaço em que as relações entre 
o Brasil e o México mais se fortaleceram. 

Neste instante uma vez mais proclamo mi
nha exaltação ao povo do México, pafs ex
traOrdinário, confluência de esperanças e de
safios, paradigma de identidade \atino-ame
ricana e exemplo de fidelidade às suas raízes 
- síntese- de urna ·vocação' -de universidade 
e abertura e protagonista na busca da moder
nidade de nosso Continente. 
-p;: lriteg-ra.Ção mais do que nunca merece 

uma reflexão obstinada. 
O Brasil estava de costas para seus vizi

nhos. Olhava fixo, sem desvios, a miragem 
do prinieii'õ mUndo. Em uma reunião do GrU
po do Rio, ouvi com humildade, mas com 
consciência do que significava o elogiO de 
que eu era o primeiro presidente bolivariano 
do Brasil. 

Na verdade, o sonho da Pátria Grande não 
poderia fazer-se realidade sem a presença--do 
BrasiL Tornei-me um andarilho desta causa. 
A ela dedicareí o -reS:fO de minha vida. Nossas 

identidades. nossas raízes culturais e huma· 
nas são ::is mesmas. São os mesmos os nossos 
problemas. assim como são as mesmas nossas 
esperanças, 

Antes de mais nada é preciso ousar. Con· 
fiar no caminho percorrido. Desde a funda
ção da Alalc, enfrentamos a complexidade 
do problema: como passar das palavras aos 
fatos. Na Aladi estas realidades se tornaram 
ainda mais agudas. Sucederam-se as inicia
tivas. O esforço iniciado pelo Brasil e pela 
Argentina para a constituição do Mercado 
Comum que hoje inclui o Paraguai e o Uru· 
guai. O Grupo Andino. O grupo que vincula 
o México à Colômbia e à Venezuela. A asso· 
dação do México e os cinco pafses da Amé
rica Central na busca de uma área de livre-co
mércio sub-regional. Toda essa coristrução, 
essa sucessão de ações concretas, despertou 
os Estados Unidos. Através da "Iniciativa 
para as Américas". o presidente Bush com
preendeu que esse movimento de integração 
económica, ontem palavras, era um conjunto 
de ações articuladas por toda a região e ama
nhã será uma grande realidade. 

Em política, a palavra é uma parte da açã.o. 
Sem os predicadores, sem a santa ira dos_so_
nhadores, sem a visão dos profetas não avan
çam as grandes causas. 

O mundo. hoje, está em transformação. 
Sempre foí assim. Mas nunca nos transfor
mamos tanto em tão pouco tempo. Que espa

_ço estaria destinado à América Latina nesta 
era da economia dos conjuntos e dos grandes 
espaços geoeconómicos? 

Infelizmente, ainda estamos na pe!ifefia 
da história. Pela América Latina não passam 
os fluxos do poder mundial: estratégicos, po
líticos, económicos, culturais ou científicos. 
Somente dois temas dramáticos nos situam 
no _marco das_ preocupações _dos_ grandes; o 
narcotráfico e o meio ambiente. -

As mudanças ocorridas na Europa do Leste 
e também a nova situação no Oriente Médio 
devem conduzir-nos a uma reflexão sobre 
nossas desvantagens comparativas. O inte:r
câmbio intra-regíonal na América Latina é 
de 14 por cento do total do comércio da re
gião. Na Europa esSa relação alcança 60 por 
cento. As distâncias hão devem ser tarifas 
irredutíveis. Nosso coinércio internacional 
decai, as ajudas desaparecem. As dificUlda
des de crédito, a inflação e a dívida externa, 
a instabilidade nos mercados, o protecionis
mo, a fuga de capitais e tantas outras dificul
dades comuns deveriam levar-nos a uma vi
são realista de nossa participação nO mundo 
neste instante crucial da História. 

Não podemos burlar a geografia, nem frau
dar a história. 

O reConhecimento destes probfeffias não 
deve ser razão de desânímás, mas de reno
~ado empenho para não nos equivocarmos. 
E tempo de saber que não podemos pensar 
sozinhos, nem viver satelizados que não há 
salvação isolada. Nossa única e incontrastável 
saída é a de integração: -

A\Js horn_ens de governo compete em
preender as ações possíveis e ousar queimar 
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etapas. Viver estas transformaÇões e dar um 
rumo novo às realidades. 

Integrados seremos fortes, teremos um lu
gar, teremos voz. 

Que neste mundo transformado, a Amé
~ca Latina reencontre seu caminho perdido 
desde o sonho da Pátria Gtãtide e possa, do 
Rio Bravo ã Terra do Fogo, construir sua 
modernidade sem perder a força de seu lati
no-americanismo- como o México de hoje, 
que procura essa modernidade sem jamais 
perder sua visão do nacional ou o imperativo 
de sua identidade. 

A melhor forma pela qual posso expressar 
minha gratidão aos criadores do Prêmio Ser
fio, ao México e ao seu povo é a promessa 
de continuar lutando por esta causa. Conheço 
as duas margens do rio. A do político, na 
arte do possível, e a do intelectual, na visão 
da justiça absoluta e do idealismo sem fron
teiras. Como escritor e como político, ao lado 
de tantos que no passado e no presente vêm 
por ela lutando. continuarei pregando_o evan
gelho da integração. 

Ao receber este prêmio, desejo, pois, com
partilhá-lo com todos os home_ns e mulheres 
que. em meu país. no· México e em toda a 
América Latina, trabalham para tornar reali
dade o sonho da integração. Para que nossa 
grande Pátria Latino-Americana, 500 anos 
depois de ter nascido com a promessa de ser 
um Novo Mundo, possa abrir finã.lmente as 
portas de um destino comum çle prosperidade 
e de justiÇa. Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beo_eyides) 
-Item 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nP91, de 1991, de autoria do Sena
dor Affonso Camargo, solicitando, nos 
termos regimentais, a tetiráda, em cará
ter definitivo, do PrOjeto de Resolução 
n10 14, de 1~91, de sua autoria; ·9ue dá 
nova redaçao ao· art. 65 do R:eg1mento 
Interno- do Senado Federal. 

Em votação o requerimento. . . ·.- . 
OS Srs, Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O Projeto de ResQlução n~ 14, dt? 1991, 

será definitivamente _arquivado_. 

O -SR. PRESD)ENTE (Mauro Beni!vides) 
-Item4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•94, DE I98&-"<:0MPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n1> 214, de 

1989-Complementar) 

DiscUssão-, em turno único, -do Projeto 
de Lei do Senado n~ 94, de 1988-Com
plementar, de autoria do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre 
a relação de emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa, 
e dá outras providências, tendO 

PARECER, sob n" 398, de I990, da 
Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável ao pro-

-jeto, nos t~rmos de suQstitutivo qu'e ofe-
rece. 

(Dependendo da votação do Requeri
mente n" 163, de 1991,- de adiamento 
da discussão). 

Em votação o Requerimento no 103/91, lido 
na sessão anterior. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento. a matéria sairá 

da Ordem do Dia para a ela retornar na data 
fixada. 

O SR. -F'RE"SIDENTE (Mauro Benevides) 
-ltem5: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 2I4, DE I989-COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n~ 94, de 

1988-Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~214, de 1989-Com
p\em.entar, de iniciativa da Comissão Di
retora, que dispõe sobre a proteção da 
relação de emprego contra a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa, e dá outras 

- providências, tendo 
PARECER, sob n" 398, de I990, da 

Comissão_ 
- de Assuntos Sociais, favorável ao pro
jeto, nos termos de substitutiv_o que ofe
rece. 

A matéria constante deste item, por trami
tar em conjunto com o item. anterior, é igual
mente adiada. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Beneyides) 
- (f.!!:m,_ 6_;__ 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 208, de 1989, de 
autoria do s·enador Jorge Bornhausen, 

_- .cjue diSpõe sobre os objetivos da eduCâ~· 
ção superior, estabelece critérios para a 
organização e funcionamento das uni

... versidades brasileiras, e dá outras pro.vi-
. _ dências, tend.o 
~~PARE.CERES,_sah n" 5 162 e 471, de 
1990~- da Comissã_o 

-_-de Educação, lo pronunciamento: fa
·-_ vorável ao projeto com voto- vencido~ 

em separado, do Senador Wilson Mar-
-.-tins; 29 pronunciamento: favorável ao_ 

projeto e contrário às emendas afere~ 
cidas, nos termos do art. 235, II, c, do 

; Regimento Interno, com voto vencido 
do Senador Hugo Napoleão. 

-=- (Dependendo da_votação do Requeri
mento n~ 104,de 1991, de adiamento 

. da discussão). 

A matéria depende de votação do Requeri· 
menta n~ 104, de 1991, de adiamento da dis
cu-sSão. 

Em votaçãO O requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

Aprovado. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia 

oportunamente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, é para pedir 
a V. Ex• que faça pdr em execução o art. 
92 do Regimento Interno, que diz: 

Art. 92. Aplicam-se à tramitação 
dos projetas e demais propo!>ições sub
metidas à deliberação terminativa das 
comissões as disposições relativas a tur
nos, prazos, emendas e demais formali~ 
dades e ritos exigidos para as matt!rias 
submetidas à apreciação do Plenário do 
Senado. 

A razão é muito simples. Como a nova 
Constituição dotou as comissões, em caráter 
terminativo, da faculdade de resolver sobre 
leis, creio que deveríamos aplicar com rigor 
o Regimento Interno, porque, muitas vezes, 
matérias muito importantes são aprovadas 
sem que os Srs. Senadores tenham sequer 
conhecimento da sua tramitação. Peço que, 
assim como vem fazendo, com muita proce
dência, na Ordem do Dia, para as matérias 
do plenário, embora seja trabalhoso para as 
comissões, faça com que os senadores sai
bam, a tempo, o que está s~ndo decidü;l.o 
naquelas comissões, o que, infelizmente, não 
está sendo cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência remete as consideraçõ(!S do 
eminente Líder, Fernando I:Ienrique Cãido
so, às comissões permanentes desta Casa, pa
ra que se empenhem no sentido do cabal cum
primento do dispositivo regimental, ora invo~ 
cado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Há oradores inscritoS. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gari
baldi Alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
(PMDB- RN. Pi-anuncia o seguinte- discur-_ 
so.) - Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. 
Senadores, é com alegria que ocupo nova
mente a tribuna desta Casa, nesta t<trde de 
hoje, quando tivemos aqui a presença da Se~ 
nadara Júnia Marise, que fez, sem sombra 
de dúvidas. um discurso aprofundado sobre 
os problemas nacionais. S. Ex\ na qualidade 
de Senadora do Partido de Reconstrução Na
cional, não teve, entrentanto nenhuma vaci
lação quando apontou os erros e os equívocos 
que estão sendo cometidos pelo Governo Fe
detal neste momento. 

Sr. Presidente-, Srs. Senadores, estou nesta 
Casa já se vão quase dois meses, gratificado 
por este convívio que faz com que ela possa, 
óéste momento, ser alçada à condição-de cen-
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tro de convergência do verdadeiro entendi· 
menta nacional. Entretanto, Sr. Presidente 
e Srs. _Senadores, não podemos ter ilusões 
de que lá fora das quatro paredes do nosso 
plenário, os desafios a serem enfrentados, 
os desencontros da socíedade brasileira, as 
suas necessidades, podem tornar inócuos os 
nossos apelos, os nossos conciliábulos, as nos· 
sas tentativas de entendimento. Por isso, faço 
hoje estas reflex_ões cõmo se estivesse come· 
çando, realmente agora, porque neste aspec· 
to teremos que estar sempre recomeçando, 
para melhor servir ao nosso País, voltando 
sempre às origens do nosso compromisso pa· 
ra com a instituiÇão parlamentar e o nosso 
povo. 

Na verdade, tudo o que o homem faz com 
sentimentos elevados dá uma dimensão e um 
sentido de infillito às suas atitudes. Quanto 
mais se pensa e se faz pelos outros, pela socie
dade, pelo país, pela nação, maior é a percep
ção de que, todos nós, sem exceção, depen· 
demos uns dos outros para a realização dos 
nossos sonhos, dos nossos ideais e de nossas 
esperanças. Não pode haver felicidade verda
deira numa sociedade onde prevaleçam a fo· 
me, a miséria, a violência, a injustiça, a discri
minação, a ignorância e a intolerância. O ho
mem não se destina à infelicidade, tampouco 
ao desamor. Especialmente pelo desapreço 
ã sua própria condição humana. Quando o 
cidadão comum, esquecido e perdido em seu 
anonimato, sente-se desprotegido ou margi
nalizado, configura-se então, Uina das piores 
crises que podem infelicitar qualquer povo, 
qualquer nação. Pois a segurança individual 
não resulta de ação do aparato repressor do 
Estado. De modo algum. Mas das condições 
de vida predominantes_ e majoritárias na so
ciedade~ 

Cheguei a esta Casa, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, após uma travessia que já vai lon· 
ge. Ainda de calças curtas, iníCfei minha mili
tância política. Logo aprendi que não pode 
haver algo tão precioso, tão insuperável, 
quanto o carinho e o amor do povo. Senti· 
mentos coletivos que emergem de cada cora
ção, de cada consciência e de cada ser. Por 
isso, nunca é bastante ao homem público 
agradecer a confiança que lhe é depositada 
livremente por seus concidadãos. Nunca é 
suficiente tentar corresponder a essa delega
ção que tem o rosto_e a cara do povo. Renovo, 
assim, a minha gratidão ao povo do meu esta
do, tão sofrido, tão paciente e tão tolerante. 
Reafirmo mais uma vez, também, meu com· 
promisso de tudo fazer no limite extremo de 
minha possibilidade, para tornar o meu man· 
dato um instrumento fiel da vontade do povo 
do meu estado e_ do meu País. Sendo assim, 
as nossas preocupações e-a noss-a luta, ainda 
que decorrentes de_ uma vigência est~dual e 
regional, jamais perderão identidade com 
uma consciência de Brasil, dos meus ideais 
e dos seus valores permanentes. 

A lição do mestre Oitegit Y Gasset revela 
um conhecimento inesgotável da condição 
humana. Não é possível dissociar a -individua· 
lidade da sua circunstância. Pois bem, venho 
do Nordeste. Este pedaço de Brasil que, aio· 

da hoje, como que procUra realizar uma espé
cie de síntese da alma nacional. Não foi em 
vão que o mestre Câmara Cascudo procurou 
desvendar nossa individualidade cultural, pa
ra melhor orientar as novas gerações de brasi
leiros em sua c;,a.mi_n_hªda pela vertente dos 
tempos, ·sem jamais violentar suas caracte
rísticas atávicas, sentimentais e espirituais. 
Gifberto Freyre, que estudOu, conheceu e 
amou a universalidade da nossa cultura e da 
nossa maneira de ser. José Amé_rico de Al
meida, que nos legou uma visão de continui
dade onde o passado e o presente se dão 
às mãos, conjugam-se e possibilitam visua
lizar um futuro Sem aqueles desvios que, em 
outros p·ovos e culturas, dilaceram e dividem, 
irremediavelmente, seus filhos. Nele também 
pontificou o exemplo de dignidade e patrio
tismo que inspira nOvas geraÇões de homens 
públicos. Raquel de Queiroz, José Lins do 
Régo, Gilberto Amado, Graciliano Ramos, 
Jorge Amado, são alguns entre tantos que 
enriquecem este País no conhecimento de si 
mesmo, de suas características, de suas tradi
ções, enfim, de uma concepção do mundo 
e da vida que está na alma de çada nordestino 
e na alma de cada brasileiro. 

Eis, assim, Sr. Presiderite, Srs. Senadores, 
a minha circunstância. A prendi a amar o meu 
País através das coisas do N ardeste. Não pos
so esquecer, neste instante, a figura de José 
Augusto Bezerra de Medeiros, ex-governa
dor do es_tad_o do Rio Grande do Norte, meu 
Estado e ex-deputado federal, que serviu ao 
Brasil de modo exemplar, edificante, e cuja 
vida pública foi um ato constante e perma
nente de_ doação, de entrega de serviço à cau
sa do povo e da Nação. 

pefteTIÇó,=~sr._ Presidente, Srs. Senadores, 
àquelas gerações que se contagiaram com O 
despertar de um mundo novo no limiar da 
década dos anos 60, que sonharam impulsio
nadas pelas realizações ciclópicas de Jusce-_ 
lino Kubitschek, que acreditaram na visãõ 
de um novo Nordeste com a criação da Sude
ne. Nordeste de ta_ntas contradições e de tan
tas lições._ Como aqueles ainda atual, teste
munhada por Josué de Castro, quando um 
grupo de jornalistas europeus na seca de 58, 
tão cruel como a seca do ano passado em 
pleno agreste pernambucano, flagra uma mu~ 
lher disputando com aves de rapina o lixo 
de sua cidade. Perguntam-lhe, então, se ela 
não se envergonha por se nivelar aos abutres. 
E a resposta, pronta, síncei'a, contundente, 
ainda hoje pode ser ouvida como expressão 
das angústias e dos sofrimentos de milhões 
e milhões de brasileiros, nos campos e nas 
cidades:- "E quem tem fome, pode ter ver· 
gonha?" 

Sr. Presidente, não vou esgotar a paciência 
dos ilustres membros desta Casa relembran
do, em detalhes, a minha trajetória. Apenas 
não posso omitir a circunstância de que in
gressei na vida partidária fazendo oposição, 
não a um governo, mas a um regime político. 
E não posso, neste instante, deixar de prestar 
minha homenagem àqueles que, no plano na
cional e no âmbito estadual, assumiram ares
ponsabilidade históricã de liderar a oposição: 

tllysses Guiniarães, Tancredo Neves e Aluí
zio Alves. Muitas foram as lutas. Imlmeros 
os desafios. Inesquecívies as lições. Especial
mente aquelas que nos eram dadas pelo povo, 
pelos mais humildes, que nos reanimavam 
com suas 'esperanças nbs momentos em que 
os arroubos da virulência e da intolerância 
pareciani turvar as perspectivas de uma reto
mada da vida democrática em nosso país. 

Fui deputado estadual por quatro Legisla
toras~ Quando o País se reen_contra com as 
práticas democráticas em su-a plenitude, o 
meu partido, o PMDB, convocou-me para 
disputar o cargo de prefeito de Natal. Eleito 
em 1985, participei, juntamente com tantos 
quantos tiveram a mesma honra, em seus res
pectivos estados, de administrar sua capital, 
em clima de absoluto diálogo, de ilimitada 
tolerância, consciente, sobretudo, do que se 
impunha inovar e fazer renascer no povo suas 
práticas e os instrumentos de uma convivên
cia democrática e civilizada. Deste modo, por 
minha experiência pessoal, posso afirmar. pe· 
rante esta Casa, que acredito no diálogo, que 
professo o entendimento, que confio na bus-. 
ca, sincera e leal, da convergência. Há, entre
tanto, Sr. Presidente, uma condição que ante
cede a todo e qualquer esforço para desarmar 
e..-;píritos e agrupá-los em torno de uma causa 
comum: a revogação de toda e qualquer for
ma de imposição, de toda e qualquer prática 
de intolerância e de preconceitos. E, infeliz
mente, um<!_Qas coisas que mais inviabilizam 
o entendimento neste País é o preconceito. 
É aquela pcistura de "dono da verdade", haja 
o que houver, em qualquer que seja ·a áreã 
de atuação, pública ou privada. Esta prátiCa 
de intolerância deve ser banida. Instaurou-se 
em nosso País uma crise de c_onfiança sem 
precedentes em nossa História. Identificar 
suas causas_ certamente não esgota nosso de· 
ver em enfrentá-la e debatê-la. Sabemos que 
ela se insere no legado de um regime _po_lftico 
que alargou _o fosso e_ntre o .Governo e a __ s_oçie
dade, entre governantes e governados. As 
instituições, para o cidadão comum, amplíam 
sua legitim-idade na razão direta de sua eficá
cia para resolver os problemas comuns. E 
nos problemas sociais brasileiros, nestã últi
ma década de um século tão marcado por 
bruscas e imprevisíveiS iransformaç6eS, pare
cem remeter-nos àqueles mesmos desafios 
das gerações que se propuseram a modernizar 
o País na década de_30. Avançamos- não 
resta dúvida, de que avançamos- científica 
e tecnologicamente: DiSpoinOS de mecaniS-· 
mos e instrumentos que nos habilitam a ·saltar 
em nossos indicadores sócio-económic.os. P,o
tencialidades não nos"'faltam. Em tOdos os 
sentidos. Mas parece que chegamos, como 
Nação, à nOssa hora de verdade~ Parece ser 
este o nosso momento supremo, já que preci· 
sarnas estabelecer opções que certamente vão 
repercutir e gerar seus desdobramentos nos 
próximos 50 anos. Assim não somos _apenas 
artífices do presente, mas geramos· condicio
namentos que marcarão de modo irreyersível 
a vida de milhões e milhões de brasileiros 
a nascer e viver nas pr9ximas décadas, _O 
País foi lançado e submetido a uma recessão 
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desumana e cruel. As palavras do eminente 
Senador Darcy Ribeiro. considerando a atual 
política económica um autêntico genocídio, 
retratam, sem dúvida alguma, a realidade na
cionaL Não podemos conter. nem minimizar 
a nossa indignação, A fome, com suas marcas 
trágicas, vitima de maneira crescente-milhões 
e milhões de brasileiros. O desemprego. tam
bém crescente, subtrai da maioria da popu
lação sua confiança no futuro. Índices de 
mortalidade infantil, de desnutrição e subnu
trição, doenças infecto-contagiosas, violência 
urbana e violência nos campos, ignorância, 
ascensão da evasão escolar e do analfabe
tismo, são estigmas e condições sociais que 
tendem a amplificar-se na atual conjuntura 
económica. E, infelizmente, o tempo passa 
sem que se reformule, substancialment_e. o 
modelo econômico, gerador de tudo 1sso. 
Não podemos convalidar, ou respaldar, qual~ 
quer forma de passividade ante esse quadr_o 
monstruoso ·e: injusto. Parece_ ser inacrcd1· 
tável que, sob pretexto de uma ilusória infla
ção zero, ou perto de zero, diretrizes gover
namentais gerassem tamàil.ho custo social. 
Porque o que está em questão são vidas hu
manas. Vidas que não podem sucumbir, por
que tecnocratas mais uma vez, tra-nsform~
ram a sociedade brasileira em campo expen· 
mental. 

O Sr. Ailtõnio Mariz- Permite V. Ex· 
um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Concedo o aparte_ a V. Ex~ 

O Sr. Antônio Mariz - Nobre Senador 
Garibaldi Alves Filho, congratulo-me com V. 
Ex~ pelo magnífico pronuncianiento que faz 
nesta tarde. V, Ex· assume a sua condição 
de nordestino. Define o sc:u compromisso de
mocrático, desenha _um ideário que há de 
pautar a sua ação parlamentar no Congresso 
Nacional, no Senado da República. Para 
quantos o conhecemos, por sua atuação pa!
lamentar, na Assembléia Legislativa do R1o 
Grande do Norte, pela firmeza, pela coerén· 
cia, pelo desterrior, que assinalou a ~a passa
gem no Poder Legllilativo Estadual, par~ ~s 
que podem testemunhar a grande admmts
tração que realizou em Natal, como prefeito, 
não constitui surpresa a consagração do seu 
nome nas urnas de 1990, consagração que 
o conduziu ao Senado da RepUblica. Definin
do-se por sua circunstância, nas suas próprias 
palavras, V. Ex• não perde a perspectiva da 
nacionalidade, mas, ao contrário, -reafirma 
o seu compromisso com o Brasil, o seu com
promisso com a solução das graves questões 
que afligem o povo brasileiro. Estou certo 
de que no de_curso deste mandato, V. Ex~ 
saberá, como fez sempre, honrar o mand~to 
recebido do povo de sua terra, e assocxar
se-á, aliar-se-á, a todos os que têm uma visão 
semelhante da problemática brasileira, dos 
que querem construir um país que assegure 
aos brasileiros igualdade de oportunidade, 
que- resgate o povo do atraso, do subdesen
volvimento, do analfabetismo, formando 
aqui uma resistência, a visão puramente tec
nocrática que, no fnal de contas, tem condu-

zido o País, única e exclusivamente, ao servi
ço das t:litt:.s., das classes dirigentes, do poder 
económico em detrimento da grande massa 
do povo. Saúdo V. Ex• neste seu discurso, 
na sua afirmação de princípios e, uma vez 
mais. Congiàtul().:me com a posição que assu· 
me neste instante no Congresso Nacional. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- No· 
bre Senador Antônio Mariz, agradeço o seu 
aparte, vejo em V. Ex• uma figura de homem 
público que muito admiro, e sei que nesta 
hora, quando falo des.ta maneira, não estou 
falando sozinho. Tenho consciência de que 
nesta Casa subscrevem esse discurso, não pe· 
lo seu texto mas pelo seu conteúdo, pela sua 
procura, pelo seu testemunho. uma plêiade 
de homens como V. Ex• nobre Senador Antô
nio Mariz. Agradeço e conto com V. Ex1 para 
realmente, lado a lado, comigo e com outros 
senadores, possamos apontar as contradições 
do Governo perante a realidade__nordestina 
e perante a realidade nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as contra
dições governamentais se acumulam. repe
tem-se, _aumentando, ainda mais, o descré
dito e o desespero da população. Curioso é 
que, sob o argumento de que é preciso inserir 
o Brasil nos rumos da modernidade, come· 
tem erros comuns a um passado que a Nação, 
por diversas vezes, repudiou e condenou, 
Agem como Se o nosso País fosse uma "ilha". 
indiferente às tendências de uma conjuntura 
internacional marcada por dinâmicas e incon
troláveis transformações. Ignoram o pensa
mento da "intefigêncía" nacional. A univer· 
sidade, particularmente, o sistema federal de 
ensino superior, é submetido a uma espécie 
de "quarentena". Diferentemente de outros 
países, freqüentemente invocadas como 
exemplos e modelos a ser imitados, nos quais 
a universidade é centro formulador das gran
des diretrfzes nacionais, aqUfi-ação governa· 
mental a ignora completamente. Entidades 
tradicionais da Sociedade, fontes inspiradoras 
do pensamento-liberal brasileiro, como a ABI 
e OAB, também são esquecidas. Resta per· 
guntar: por que tudo isso? Por que não se 
considera as propostas da Igreja Católica, cu
ja responsabilidade e cujo papel, ainda hoje, 
no campo social, revelam uma tradição secu· 
lar no convívio com os problemas que infeli
c_itam_as c-amadas mais pobres do nosso povo? 
Por que o Governo não assume papel seme· 
lhante ao do Governo _e_spanhol quando da 
celebração do PaCto .de Móncloa? E ning1:1ém 
desconhece que os problemas espanhóis eram 
muito mais complexos, as feridas eram muito 
mais profundas, os ressentimentos muito 
mais graves, mas o entendimento foi possível. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. 
E_x~ m-e permite ~m -apãi'tf:? 

. -0 SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
Pois mlo, nobre_Senador Fernando Henrique 
Cardoso. -

O Sr. Feinando Henrique Cardoso - Ao 
escutar o pronunciamento de V. Ex• e ouvir 
agora a referência que faz ao que ocorreu 
na Espanha, e ao s_entido profundo do seu 

discurso na direção de recuperar a dimensão 
social, eu queria aduzir, na mesma linha de 
V. Ex•, uma observação que vi, ouvi e depois 
li, através de uma publicação feita· pelo ex
Ministro da Educação de Felipe Gõilzález, 
que -se chama Maraval. que é meu C()mpa· 
nheiro de profissão; conhecemO-nos há mui
tos anos. Ele, tentando explicar por que na 
Espanha a transição deu certo, inclusive o 
Pacto de Moncloa e as conseqüências em fa
vor da democracia, etc. e até certo ponto 
a sobrevivência já longeva do Partido Socia
lista no governo na Esp~nha, ele precisamen
te alude a esse fato. E que lá na Espanha 
o processo de transição se deu com uma enor
me preocupação social. Quando se examinam 
os indicadores relativos à Previdência Social, 
ao emprego, à questão da participação da 
população nas decisões do governo, enfim, 
o conjunto de esferas que abrange o social, 
verifica-se que houve um avanço, houve um 
progresso. De modo que V. Ex•, ao ressaltar 
que isto é fund~mental para um entendimen
to, e naturalmente isso tem a ver com as re
giões mais carentes do Brasil, e V. E;_(• fala 
em nome de uma delas, V, Ex~ não faz mais 
do que expressar a pura verdade. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Se· 
nadar Fernando Henrique Cardoso, agrade
ço a V. Ex• esse aparte, que vem trazer uma 
grande contribuição ao meu pronunciamen
to, pela sua experiência, pela autoridade co
mo V. Ex~ fala a respeito do Pacto de Mon
cloa. Sei que V. Ex• é muito preocupado com 
relação a essa questão. E V. Ex•, no prefácio 
ao livro "A Transição que deu certo", fala 
na possibílidade de termos esse pacto como 
um espelho; o pacto espanhol poderia refle
tir-se de uma maneira mais tranqüila e so
branceira no nosso País, mas termina por se 
refletir de maneira atabalhoada, de maneira 
convexa, co~-o- diz V. Ex' ná.prefácio de seu 
livro. 

Digo a V. Ex• que, na verdade, na medida 
em nos distanciamos de uma abordagem do 
problema social, na medida em que se releva 
a questão nordestina a um tratamento, como 
vem acontecendo, mais eu desacredito na 
possibilidade de um verdadeiro entendimen
to nacional, porque a contribuição de tole
rância de regiões como a nossa, .de povos 
como o nosso, é muito grande, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. 

Senador Fernando Henrique Cardoso, 
muito obrigado. 

O Sr. Humberto Lucena_- Permite V. Ex'_ 
um aparte? 

O. SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Com prazer, Senador. 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo, nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho, levar a. V . 
Eic.•-os meus cumprimentos e de toda a minha 
bancada- embora já alguns companheiros, 
dentre os quais o Senador Antonio Mariz, 
tenham aparteado V. Ex' V. Exa faz um pro
nunciamento da maior importância para a sua 
atuação parlamentar. V. Ex', nesta tribuna, 
inclusive rememora as suas origens, V. Ex• 
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vem da Assembléia Legislativa do Rio Gran
de do Norte e da Prefeitura de Natal. Por 
merecime:o.to próprio, pela extraordinária li· 
derança pOpular que conseguiu no seu esta· 
00, a partir sobretudo da capital, V. Ex~ obte
ve uma vitória memorável no pleito de 1990 
para o Senado Federal. Pude testemunhar, 
de perto, o entusiasmo pela campanha que 
o trouxe, consagrado pelo voto dos norte-rio
grandenses, a esta Casa do Congresso N acio
nal, porque lá estive num dos últimos conú
cios, que foi uma concentração extraordiná
ria. Posso até dizer que, em toda a minha 
vida política, que evidentemente passa pela 
participação em m-ais de ·vinte- campanhas 
eleitorais desde 1950, nunca asSisti a um co
mfcio tão imenso cOmo a·quete em que o povo 
do Rio Grande do Norte se reuniu para sau
dar, apoiar e aplaudir V. Ex•, como candidato 
a senador, e o Senador Lavoisier Maia, como 
candidato a governador. 

O mais importante que quero frisar tam
bém, nesta intervenção, é que V. Ex~ versa, 
no seu pronunciamento, temas dos mais pal
pitantes da vida nacional, colocando a posi
ção do nosso partido, em relação aos mes
mos, dentro de uma orientação rigorosamen
te fiel ao nosso programa que, evidentemen
te, já está em tempo de ser reformulado, por
que, como sabe V. Ex', o MD B e depois 
o Pl'viDB foram partidos criados como trin
cheiras da democratização do Pafs. Já agora, 
porém, diante do desafio que af está, em tor
no da solução dos gravíssimos pi"oblemas eco
nómicos e sociais qúe atOrmentam a imensa 
maioria de nossas populações urbanas e ru· 
rais, temos que nos debruçar, justamente, 
sobre esses aspectos da questão nacional. 

Nesse sentido, evidentemente, devemos 
orientar a refoimulas~o do nosso programa, 
_que, tenho dito sempre, é uma opinião mera
mente pessoal - precisa ter o enfoque da 
social-democracia. Se nós somos, por exem
plo, de partidos diferentes. eu, V. Ex', o -se
nador Antonio Mariz-, 0 Senador Coutinho 
Jorge e, de outro lado, o Sen~dor Fernando 
Henrique Cardoso, o Senador Márío Covas, 
o Senador Dirceu Carneiro, o Senador Cha
gas Rodrigues, no entanto, com as mesmas 
idéias, que nos unem eM torno do Brasil, 
acho que é por aí que nós poderemos nos 
reencontrar num grande partido da social-de
mocracia. 

V. Ex\ portanto, mereCe os nossos para
béns pela sua firme pOsição em defesa dos 
postulados do nosso partido, e pela sua bri
lhante atuação parlamentar, no início das 
suas atividades no Senado Federal. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Se· 
nadar Humberto Lucena, agradeço a V. Ex~ 
que vem novamente trazer aqui a sua palavra 
de estúnulo a este seu liderado, que começa 
suas atividades aqui, no Senado, com as vaci
lações naturais de qualquer iniciante. V. Ex' 
destacou a minha atividade parlamentar, e 
destacou também aquela mobilização cívica 
que V. Ex~ teve oportunidade de assistir, 
aqhela manifestação grandiosa que se verifi
cou em Natal quando da passagem de V. Ex', 

em companhia de o_utros líderes políticos, co
mo o Go_vernador Orestes Quércia, o Sena
dor Mansueto de Lavor e outros líderes. 

Sou grato a V. Ex~, e digo que os meus 
pronunciamentos, como este, como outros 
que fiz aqui, e oUtros qUe farei, Sempre procu
rarão se pautar na orientação ditada por V. 
Ex~ como líder da nossa bancada. 

Sr. PreSidente, não vemos porque não se 
fazer o legítimo entendimento D.acional no 
Brasil. Para isso se impõe, preliminarmente, 
que, o Governo se destitua dessa postura de 
dono da verdade, como se a sociedade, atra
vés dos seus_ mais representativos segmentos, 
não fosse capaz de formular idéias, traçar 
plari.OS e~ enfim; manifestar sua vontade. Re
centerilerit.C:, o Governo elaborou e divulgou 
o Projeto de Reconstrução Nacional. Algu
mas considerações se fazem necessárias. Em 
primeiro lugar, há porque louvar a decisão 
do Governo de n_ão se utilizar de medidadas 
provisórias para implementar as suas provi
déncias. Mas, ao mesmo tempo, não se pode 
deixar de lamentar que, mais uma vez, o Go
verno não pretenda submeter-se à vontade 
da sociedade. Se prevalecesse o espírito do 
entendimento, do verdadeiro entendimento, 
as idéais seriam submetidas à discussão da 
sociedade, com sua maior abertura, pois o 
projeto já revela quais os meios para implan
tar essas decisões; .emendas constitucionais, 
projetes de lei, decretos, portarias etc., mas 
não revela quais são e.ssas emendas, o seu 
conteúdo e nem há, Sr. Presidente, uma for
ma maiS pOrmenorizada de como se chegar 
ao conhecimento de tudo isso. 

Parece-nos que, no caso, a maior coritra
dição reside exatamente na açodada forma 
de aplicar suas propostas. Outro aspecto bas
tante controvertido parece ser anunciado 
apoio do Governo à adoção do sistema parla
mentarista. Sabemos que esse sistema implica 
no aprimoramento de uma burocracia estatal, 
estável capaz de fazer frente às previsíveis 
e maí!!-freci_üentes mudanças de Governo. En
tretanto, o Governo investe coMra o funcio
_nalismo público e identifica na estabilidade 
dos servidores uma das causas do déficit pú
blico e um dos obstáculo à mOdernização do 
Estado. Sinceramente, cada vez mais nos sur
preendemos com tantas contradições, como 
os vetos apostos ao Regime Jurídico Único, 
cuja apreciação será amanhá, no Congresso 
Nacional, a votação desse projeto foi prece
dida de um acordo entre o Governo e os 
partidos de Oposição. Talvez a origem desses 
desencontros resida no sistema presidencia
lista, que, no caso brasileiro é fonte perma
nente de hábitos que confudem com czarismo 
político. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, não desco
nhecemos as difíceis circunstâncias em que 
se instalou o Governo, mas a tolerância, de 
parte a parte; é um pressuposto para um ver
dadeiro entendimento nacional. Pelo enten
dimento pode o País retomar os caminhos 
do desenvolvimento. Com ele e através dele 
é possível devolver à maioria da população 
brasileira a ;'3Z social, -pãi: qu-e--permita ao 
homem aperfeiçoar sua potencialidade e rea-

lizar, no campo pessoal suas justas aspirações· 
de felicidade. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR: GARIBALD! ALVES FILHO -
POis não, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre 
Senador Gariba!di Alves Filho, quero assina
lar a excelente posição que V. Ex~ assume, 
sabendo conciliar a firmeZa de sua atitude 
partidária com o espírito aberto à compreen
são das dificuldades do País. Também eu, 
como V. Ex• entendo que diante dos graves 
problemas que aí estão um entendimento se 
faz necessáriO. Para aceitá-lo, para encami
nhá-lo, para aprová-lo, ninguém precisa re
nunciar às suas convicções. Será através do 
sereno diálogo democrático que nós podere
mos construir um plano de trabalho em todos 
os setores, um plano integradQde ?Ção, para 
que, ao lado do Governo, o Congresso ajude 
a Nação a ultrapassar as dificUldades que nes
te momento experimenta. Parabéns a V. Ex•, 
por saber conciliar, com tanta tranqüilidade, 
a firmeza de sua posição com o respeito aos 
iilteresses do Pafs. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Muito obrigado, Senador Josaphat Marinho. 
Estou tendo o privilégio, por conta até mes
mo da ausência do Senador Mauro Benevi~ 
des, de sempre sentar ao lado do mestre .e 
Professor Josaphat Marinho e ouvir de S. Ex' 
ensinamentos e lições. Sei que unia das preo
cupações de V. Ex• é ver vi3bilizado esse en
tendimento nacional e, também, como isso 
se-dará diante, justamente, das posições que 
cada um traz aqui para esta tribuna; como 
haver essa conciliação, como ela poderá se 
produzir. No momento em que V. Ex• ou_ve 
um pronunciamento como o meu, que não 
é um pronunciamento brilhante, mas é um 
pronunciamento, Oentro das minhas modes
tas posSibilidades, que vise a fazer com qu_e 
a Oposição-possa, afinal, contribuir para o 
entendime,nto nacional, sem renunciar às 
suas convicções, sei que V. EX", realmente, 
se alegra. Sei que a alegria de V. E~ é gerii.Ií
na, e que é verdadeira a sua preocupação 
de homem público. V. Ex•, realmente, é um 
dos senadores que, desde o início deste meu 
mandato, se constitui, para mim, nuril profes
sor e rium mestre. Agi"ãdeço a V. Ex• 

Vou terminar, Sr. Presidente, este meu 
pronunciamento, citando aqui um outro con
terrâneo meu. Estou sendo muito bairrista, 
no dia de hoje, mas trata-se de um homem 
da qualidade do Seriãdor Eloy de Souza. Jor
nalista, sociólogo, escritor, sua vida e sua 
obra foram uma ode ao Nord.e_ste e_~Q Brasil. 
Um dos seus livros, o "Calvário das Secas", 
ele propõe soluções ainda hoje atuais, moder· 
nas, inovadoras e eficazes para a solução dos 
rilais- graves problemas nordestino. Mas sua 
preocupação maior foi com dignidade do nor
destino, de cuja brasilidade se impunha pre
servar a honra, quaisquer que fossem as cir
cunstâncias. Para ele a modernização das es
truturas sociais, políticas e económicas do 
Brasil deveria considerar as características re-
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gionais. Era essa a preocupação predominan
te em sua percepção de Brasil. Modernizá-lo 
- já que se fala tanto em modernizar -
inová-lo, progredi-lo, sem violentar as carac
terísticas com as quais, em cada regiáo, reve
la-se~ ~ma nacional. cremos, portanto, que 
é m8J.S Importante do que nossas- divergên
cias, mais forte do que nosso-s compro-missos 
partidários, é o nosso dever em restituir ao 
homem, ao cidadão deste País os motivos 
e as razões para que ele acredite em sua ver
dadeira destinação como membro de uma 
grande comunidade onde prevaleçam a paz 
a justiça e a liberdade. ' 

Muito obrigado. (Muito bem! Palma.) 
Durante o discurso do Sr. Garibaldi 

Alves Filho, o Sr. Mauro Benevides, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é o_cupada pelo Sr. DirCeu -Carneiro, 
]r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Couti
nho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB·PA. 
Pronuncia o seguinte di~urso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ontem, estivemos na tribuna do Senado 
Federal, onde discutimos assunto muito im-
portante para o Brasil, que diz respeito ao 
grande Encontro Mundial do Meio Ambien
te, a ser realizado no próximo ano no Rio 
de Janeiro, o Eco-92. 

Mostramos, àquela altura, a importância 
desse encontro. Mostramos também, que, la
mentavelmente, na preparação, a nível nacio~ 
nal, desse Encontro do Meio Ambiente, os 
governos da Amazônia, as entidades especia
listas da região amazónica, como as univer~ 
sidades e os institutos de pesquisa, não esta
vam sendo ouvidos na discussão preliminar 
das teses e propostas que serão encaminhadas 
pelo Brasil nesse grande encontro. 

Fizemos essa crítica, mostrando que esses 
amazônidas, que c_onhecem a Amazónia, la
mentavelmente não estão sendo escutados 
para esse grande encontro. 

Àquela altura, informávamos que a Lide
rança do Senado Federal estava encaminhan
do a este Plenário a proposta de criação de 
uma comissão especial para acompanhar o 
encontro. 

Hoje, voltamos à tribuna, desta vez para 
contemplar aquilo que falávamos ontem e no
vamente fazer uma denúncia: a imprensa na
cional informa que o Príncipe Charles, da 
Inglaterra, virá ao Brasil, a convite do Presi
dente Fernando Collor. no próximo dia 22, 
para uma visita de cinco dias e estará acompa
nhado da Princesa Diana. O Príncipe progra
mou o Seminário Ambientá! no iate Real Bri
tânia. Notem bem, programou o seminário 
Ambiental no iate Real Britâniã, ria costa: 
de Belém do Pará, na grande foi do Amazo
nas, nos dias 26 e 27. Sua Alteza pretende 
impulsionar o Encontro Mundial do Meio 
Ambiente que acontecerá no Rio de Janeiro, 
o Eco-92. O Príncipe Charles, defensor do 
desenvolvimento sustentado para a salvação 
do Planeta, adotou a defesa do meio ambien~ 

te como principal tema do seu discurso. Lou
vamos a vinda de Sua Alteza, que virá discutir 
temá.s ·relevantes que interessam ao Brasil e 
à Amazônia. 

Queremos, mais uma vez, criticar a-postura 
do Governo brasileiro em relação aos inte
resses amazónidas, porque, pela informação 
dos jornais, sabemos que os governadores 
da região não estarão presentes nesse encon
tro que vai discutir informalmente, o Eco~92. 

O Governtldor do Pará -no caso, onde 
vai ancorar o iate real -deveria ser, pelo 
menos, um dos anfitriões, nem convidado foi, 
como também os governadores, os parlamen
tares- senadores_ e-deputados- da região, 
que foram, igualmente, esquecidos. Os gran
des especialistas em Amazônia não foram 
convidados. Procurei saber se o Senado Fede
ral ou o Congresso Nacional, através da sua 
Presidência, fora contactado. Lamenta
velmente até agora não foi. 

Si. Presidente, Srs. Senadores, é impor
tante lembrar que tratar do futuro da Ama
zónia sem que os amazônidas, sem que os 
brasileiros que conhecem a região estejam 
presentes, é muito difícil, muito equivocado. 
Parece-nos que nem a imprensa nacional po
derá estar presente nesse encontro fechado 
que discutirá os destinos relevantes da Ama
zônia e do meio ambiente brasileiro. Mais 
estranho ainda é que estarão_ presentes os 
Presidentes dQ Banco lnteramericano de De
senvolvimento~ do Lloydd Bank e do British 
Petroleum; o Presidente do Banco Mundial; 
o Secretário do Meio Ambiente dos Estados 
Unidos da América, além, evidentemente, 
do_anfitrião nacional, que será o Presidente 
Fernando Collor e o Príncipe Charles, natu
ralmente. 

Ora, queremos mais uma vez, denunciar 
e enfatizar é que num encontro importante 
como esse porque o Príncipe Charles não vem 
aqui passear - se Sua Alteza viesse para 
tal, não está_vamos _ _nem preocupados, é um 
direito de Sua Alteza -, mas Sua Alteza 
vem participar de um seminário, de um en
contro, de_um debate relativo ao Eco-92, que 
o Governo brasileiro vai patrocinar. E, mos
trávamos, ontem, que o Governo brasileiro, 
através de grupos, praticamente está traba
lhando secretamente, está tramando, mon
tando _as propostas fundamentais que serão 
apresentadas oficialmente nesse encontro. E, 
mais uma vez, os fatos vêm ratificar a nossa 
postura: esse importante encontro, que será 
realizado na__Amazônia, nos dias 26 e 27, a 
bordo do late Real Britânia, lamentavelmen
te, não terá a participação daqueles que devew 
ria estar presente, os governadores da Ama
zônia, os parlamentares da região e, pelo me
nos, os representantes do povo brasileiro no 
Congresso Nacional, Câmara dos Deputados 
e Senado Federal. 

Por isso, esta denúncia. Mais uma vez a 
omissão do Governo Federal em relação aos 
assuntos relevantes Eco-92, que irá, por cer
to, tratar como a grande estrela, como a gran
de preocupação à Amazônia. 

Para concluir este breve pronunaj.amento, 
que não deixa de ser uma contindação do 

que fizemos ontem, entendemos que, nesse 
encontro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
só poderão estar presentes aqueles que têm 
sangue azul real e descendência real. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.. 
(Muito obrigado!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador-Júlio 
Campos, por cessão no nobre SenadOr Ney 
Maranhão. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT: Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a história do Jornal do Brasil, que nesta data 
completa cem anos, confunde-se com a pró
pria História da República -muito embora, 
em seus primórdios, tenha tido esse concei
tuado matutino defendido a restauração da 
Monarquia. Esta data, que assinala o cente
nário de um dos mais iniportantes órgãos de 
comunicação do nosso País, dá margem a 
agudas e percucientes reflexões sobre os ca
minhos que foram percorridos pela sociedade 
brasileira ao longo de um século: é como se 
revivêssemos, pelas páginas impressas do 
Jornal do Brasil, as nossas próprias vidas e 
a de nossos antepassados. 

Não se resume esta data, porém, a simples 
motivo de comemoração ou de rememoração 
da nossa História. Seu significado transcende 
esses aspectos mais prosaicos para cOnstituir 
um marco de liberdade e de compromisso 
da imprensa, um ideal de legalidade e uma 
perfeita sintonia com os anseios da nossa co
munidade. 

O_ fato de chegar aos cem anos em uma 
nação jovem e ainda sujeita a instabilidades 
políticas e turbulências económicas. por si 
s6 deve ser motivo de orgulho para várias 
instituições. Este orgulho, é de se presumir, 
deve ser ainda maior para um órgão de im
prensa que ao longo de toda sua existência 
pautou peta comproinhso com a verdade -e 
pelo respeito ao público, sem pactuar com 
os interesseS menores e sem fazer concessões 
em benefício próprio. 

Afini:tOu Chesterton, em seu livro Ortodo
xia, que "é sempre fácil ir com os tempos, 
difícil é conservar a personalidade". A efe
méride que o Jornal do Brasil hoje comemora 
pode ser vista como um resumo deste pensa
mento do grande pensador inglês. Ao longo 
do tempo, o jornal mudou várias vezes, tanto 
no aspecto gráfico quanto na parte editorial. 
Mudou até de idéia, a:o abandonar a antiga 
e acirrada luta pela Monarquia, que marcou 
os seus primeiros anos. Entretanto, não mu
dou em sua essência, ou seja, não mudou 
seus compromissos com a liberdade de pensa
mento e de expressão, com a defesa da legali
dade e com a luta pela manutenção da demo
cracia. 

Assim aconteceu quando o Jornal do Brasil 
surgiu no cenário nacional, e assim acontece 
ainda hoje. Na ocasião do seu centenário, 
é mister saudar o idealismo e o espftitõ -em
preendedor daqueles que o dignificarain e 
que estabeleceram as diretrizes para sua atua-
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~o. É mais do que natural, é louvável reco
nD.ecer a grandeza com que se conduziram, 
no comando do jornal, o Conde e a Condessa 
Pe;eira Carneiro, e, nas últimas décadas, o 
seu Diretor Nascimento ritO: As -pe-sSoas que 
compuseram e compõem ainda hoje os qua
dros desse matutino formam uma extensa e 
ilustre galeria, que inclui nomes como os de 
Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, para chegar 
aos de Carlos Drummond de Andrade e Car
los Castello Branco, ou, para citar a maior 
trajetória individual na existência do jornal, 
de Barbosa Lima Sobrinho, que nele publica 
semanalmente seus artigos há nada menos 
que sete décadas. 

Esta -plêiade de jornalistas e colabo.radores 
não se fez ao acaso. Para que existisse c desse 
sua contribuição à sociedade brasileira, por 
intermédio do Jornal do Brasil, foi necessário 
que este órgão se identificasse com os inte
resses mais elevados da comunidade, respei
tando rigorosamente os princfpios éticos e 
a liberdade de pensamento. Afinal, a ética 
do jornalismo começa dentro da redação, o 
que nos leva a estender os méritos desse cen
tenário a todos os profissionais que trabalham 
para este prestigioso -órgão_ da imprensa na
cional. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite-me 
V. Exa um aparte, riobre Senador Júlio Cam
pos? 

O _SR._ JÚLIO CAMPOS - Com muita 
honra, concedo o aparte a V. Ex" 

O Sr. Garibaldi Alves Filb_o -_ Senador_J ú
lio Campos, quero associa:r-nle ·a V. Ex• nesse 
seu pronunciamento, sobre os cem anos do 
Jornal do Brasil. Para nós, qUe militamos na 
política, agora no Senado Federal, bastaria 
o depoimento do embaixador Sette Câmara, 
que foi Diretor do Jornal do Brasil, a respeito 
daqueles tormentosos tempos da edição do 
AI-5. O Embaixador fala da .resistênçi~ do 
Jornal, da intrepidez, da coragem daqueles 
que fazem o Jornal do Brasil e o fizeram 
naquele tempo, e como se comportaram na
quela época em defesa dos valores democrá
ticos. Congratulo-me com V. Ex~ pela moder
nidade como o Jornal do Brasil é feito mas, 
na verdade, pela perenidade dos ideais defen
didos por ele. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado 
pelas palavras de V. Ex• ao meu pronuncia-
menta. _ _ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores neste sécu~ 
lo de vida, o Jornal do Brasil ocupop o nosso 
cotidiano. Tornou-se, por assim dizer, um 
componente da família brasileira, por suave
racidade, por sua confiã.bilidade. Nem sem
pre trouxe notícias agradáveis. Numa-análise 
rigorosa, talvez tenha~noticíãdo mais catás
trofes e dramas do que acontecimentos fiSü= 
vos, mas alte.rar a realidade já extrapolaria 
o seu dever e a sua competência. Um breve 
retrospecto de suas edições nos transportaria 
para realidades _as mais diversas da vida na
cional ou dos acontecimentos no mundo. S_ó 
para citar alguns fatos, podemos lembrar a 
Revolta de Canudos e a Revolução da Arma-

da, as epidemias de cólera e de febre amarela, 
a fundação da Academia Brasileira de Letras, 
a tragédia do "Titanic" e a glória de Santos 
Dumont ao contornar a Torre-Eiffel. Um 
pouco mais adiante, veremos noticiados os 
primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, 
a Primeira Guerra Mundial. a Semana de Ar
te Moderna e a Revolução de 30, seguindo-se 
a Intentona Comunista, o Estado Novo, o 
Cangaço e outros acontecimentos que marca
ram a nossa História. 

O tão tradicional Jornal do Brasil noticiou, 
também, a Segunda Guerra Mundial e a deto" 
nação da bomba atómica, a derrota do Brasil 
para o Uruguai na Copa de 1950. a ida de 
Yuri Gagarin ao espaço, a renúncia de Jânio 
e a Revolução de 1964. A ida do homem 
à Lua, a minissaia e o comportamento das 
novas gerações em todo o mundo, o A!-5, 
a Anistiã., O Movimento pelas Diretas-já, a 
eleição e morte de Tancredo Neves, a Nova 
República e o Plano CrUzado~ a queda dos 
regimes do Leste Europeu e o retorno às elei
ções para a Presidência da República pelo 
votq_ direto, a vitória de Fernando Collor de 
Mello, tudo_ isso foi noticiado pelo Jornal do 
Brasil, com isenção e seriedade. 

Por tudo isso, o Jornal do Brasil é um patri
mónio nacional e faz jus ao próprio nome. 

Ao registrar nossos cumprimentos â dire
ção e a equipe desse grande matutino, e ao 
congratularmo-nos com a sociedade brasilei
ra pela efeméride deste centenário, queremos 
registrar as palavras de um grande brasileiro, 
Ruí Barbosa, que, significã.tivamente, inte
grou os quadros do matutino secular: "Nada 
mais útil às nações do que a imprensa, na 
lisura de sua missão". 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campçlo. 

OSR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Seriadoies, atendendo aos an
seios -da Comunidade Militar do Distrito Fe~ 
deral e antiga reivindicação da Federação 
das Associações dos Militares da Reserva, 
presidida pelo Tenente Antonio Garcia, nos
so companheiro de luta, estamos apresentan
do à Mesa, projeto de lei que, entre outras 
providências, dispõe sobre a venda de bens 
imóveis residenciais de propriedade da União 
situ'ados no Distrito Federal e administrados 
pelas' Forças Armadas. 

Tal medida visa estender ao servidor mili
tar os benefícios já conquistados pelos civis 
quanto ao direito de aquisição de seus imó
veis funcionais. 

QuandO da edição da Lei no 8.025, de 12 
de abril de 1990, que regulou a venda de 
im6vefS--para -os se-rvidores da União, excluí
ram-se os ocupados pelos militares justifican~ 
do-se que as· Forças Armadas deles necessi
tariam para atender às transferências de ser
viço. -- " 

A nosso ver, :realmente, os oficiais das For
ças Armadas são obrigados a um constante 

deslocamento pela necessidade de serviço às 
diversas regi6es do País, porém, oportuno 
ressaltar que, o mesmo não ocorre com os 
suboficiais, subtenentes e sargentos_, enfim, 
os praças que, normalmente, permanecem 
durante todo o seu tempo de atividade na 
mesma Guarnição, inclusive por medida de 
economia das próprias Forças Armadas. 

Incluímos em nosso projeto a alienação, 
através de licitação pública, de todas as proje
ções para construção de residências existen
tes fora das áreas militares e pertencentes 
às Forças Armadas. 

Previmos recursos suficientes para que as 
Forças Armadas tenham condições de aten
der às necessidades de moradia de seu pessoal 
militar da ativa movimentado e, ainda, recur
sos para financiamento de moradias. 

A Fundação Habitacional do Exército 
(FHEx) será a responsável pela execução- do 
projeto de alienação, que seguirá os critérios 
contidos na Lei n" 8.025, de 12 de abril de 
!990. 

Tenho certeza de que, por ser este um pro
jeto que visa estabelecer critério mais justo 
e uniforme para o efetivo das Forças Arma
das, prestando serviço em todo território na
cional, além de estender, como já disse ante
riormente, ao servidor militar benefícios já 
consagrados ao servidor civil, contará com 
o apoio decidido de nossos ilustres Pares nes
ta Casa, durante sua apreciação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne"iro)-:__ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~ 
rício Corrêa. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
-- -concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}-__ _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem revisão dQ orad.or.) ~ SJ: .. Pr~i_: 
dente, os jornais noticiam hoje que o Brasil 
acaba de fechar aco_rdo _J:;om os bancos inNr
nacionais. Na verdade, é o início do início. 
É redundante o que digo, mas é absoluta
mente verdadeiro. 

O GovernO ·estabeleceu os primeiros ele
mentos de um possivelmente, ainda muito 
longo, processo de negociação, que se vai 
travar em torno do principal. Refiró-ine a-0 
principal da dívida de longo prazo do Brasil, 
cuja importânciá.,. cujo montante hoje está 
em cerca de 60 bilhões de dólares no que 
se refere â dívida do setor público. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero 
o fato de o Governo ter obtido inicialmente 
uma luz verde dos bancos para iniciar o verda
deiro processo de negociação já é algo da 
maior importância. Mas é bom que se diga: 
aquilo que o Governo obteve está muito lon
ge do que foi expoSto, do que foi explicado, 
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do que foi explicitado perante à Comissão 
de Economia do Senado Federal. 

Quando aqui esteve a Sr' Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, e quando 
aqui esteve o Embaixador Jório Dauster, ain
da na legislatura anterior, momento em que 
aprovamos um projeto de resolução no qual 
estavam limitadas as áreas de negociação do 
Governo, aqui foi dito, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que o Governo não iria desem
bolsar este ano mais do que 400 ou SOO mi
lhões de dólares no pagamento dos juros atra
sados. Esse seria o teta em torno do qual 
o Governo construiria todo o processo de 
negociação do principal da dívida. 

A verdade é que ao fim e ao cabo desse 
primeiro momento de negociações o Gover
no brasileiro c-oncorda em pagar, não 400 mi
lhões de dólares, mas, na verdade, 2 bilhões 
de dólares. 

Ora, Sr. Presidente, o impacto desse acor
do, o impacto dessa decisão sobre a economia 
brasileira no ano de 1991 será profundo, será 
sacrificial para o povo brasileiro. 

Devo dizer, a bem da verdade, que pagar 
2 bilhões de dólares é pagar bem menos do 
que o Brasil deve em juros atril.s"ad_os desde 
junho de 1989 quando o então Miriisfro da 
Fazenda Mru.1son da Nóbrcga declarou, quase 
que sigilosamente, sem grande alarde, uma 
espécie de moratória branca junto ao·s bancos 
internacionais. O Brasil desde junho de 1989 
não paga os juros atrasados, aqueles juros 
que incidem sobre o principal da dívida de 
longo prazo. -

E importante que se diga que o Brasil vem 
pagando aqueles juros que incidem sobre dí
vida de curto prazo e linhas de crédito emer
genciais ou linhas de crédito que são abertas 
em função do comércio exterior, importações 
e exportações. 

O Brasil se dispõe a pagar cerca de 8,5 
bilhões de dólares dos juros atrasados. Des
ses 8,5 bilhões de dólares, 2 bilhões serão 
pagos agora no primeiro ano; e, após três 
anos de carência, oS restantes 6,5 bilhões se
rão pagos mediante uma articulação de bónus 
com juros fixos e juros flutuarifeS ilum pro
cesso bastante engenhoso, complicm:lo mas 
que poderá ser favorável ao Brasil. 

A questão toda que se coloca para o Sena
do, Sr. Presidente, é saber até que ponto 
o pagamento desses 2 bilhões de_ dólares, nes~ 
se primeiro ano, irão comprometer as reser
vas cambiais do Brasil, reservas monetárias 
que não devem estar abaixo daquilo que re
presenta, pelo menos, 4 meses. de importa
ções. Esse é um compromisso frontalmente 
assumido pelo Goy:em_o Federal e_ pelo Sena
do. É uma questão de estratégia de segurança 
nacional e de estratégia económica do nosso 
País. 

Não podemos comprometer as reservas 
monetárias. Não podemos comprometer os 
resultados da balança comercial, Esses recur
sos, segundo aqui foi assegurado, segundo 
aqui foi assUmido pelo Governo e segundo 
o que foi decidido pelo Senado, no seu proje
to de resolução, devem sair do caixa do Te-

sourQ, ou seja, do superávit operacional que 
a Admin-istração Pública Federal venha a ter. 

_O s..-... -_-NeyMSranhão- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com toda honra 
e com muito prazer concedo o aparte a V. 
Ex~ Antes, apenas gostaria de fazer a conch,1· 
são_ desse raciocínio. 

Faço, Sr. Presidente, neste rnomentç, 
menção a esse fato, a esse assunto, porque 
entendo que ele é decisivo para o BrasiL En
tendo ser fundamental para o nosso País uma 
negociação correta, justa e conseqüente da 
dívida externa. Não estou, desde logo, jogan
do pedras no Governo. Muito ao contrário, 
devemos inclusive saudar que o acordo tenha 
chegado a- esse termo inidal, a esse padrão 
inicial. O Senado não pode deixar de respei-

--tar e não podemos abrir mão dos compro
missos assumidos em relação a duas estraté.· 
gias: a da segurança representando as nossas 
reservas monetárias e a dos investimentos 
económicos repreSeJ?.tãndo o saldo da nossa 
balança comercial. Esse foi um ponto em tor
no do qual Governo e .Senado negociaram 
e ajustaram suas posições. A qUestão central 
é saber fazer uma verdadeira aferição, umà 
correta avaliação para sabermos até que pon~ 
to essa formulação que o Governo acordou 
com os bancos fere ou ilão esses princfpioS 
estratégícos consolidados numa resolução do 
Senado, aliás fundamentando-se num acordo 
com o Governo. 

Tem a palavra V. Ex~ com muita honra, 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador José Foga
ça, como Senador, V. I:JC~ tem uma grande 
responsabilidade, creio nós todos, nesse pro· 
blema da dívida e, principalmente, cabendo 
constitucionalmente ao Senado esse discipli· 
namento e esse apelamento ou não do acordo 
feito pelos nossos represe-ntantes junto aos 
nossos credores. Coincidentemente, quero 
levai ao conhecimento de V. Ex~ notícias que 
hoje, em reuniãO com o Presidente da Repú
blica, com a 'presença inclusive do Dr. Kan
çlir, Sua Excelência nos deu a respeito desse 

·assunto que V. Ex~ no momento menciona. 
Estou de acordo com essa preocupação que 
V. Ex• está tendo, corno também todo o Sena· 
do da República. No nosso entender, sena· 
dor, essa negociação fechada ontem através 
Cle iiin acordo rápido -tenho certeza - não 
comprometerá a inflação e o crescimento na
cional. Vamos pagar, 10 dias depois de assi
nar o protocolo, 900 milhões de dólares. O 
restante, 1 bilhão e 100 milhões, vamos pagar 
em 8 prestações mensais que podem ser inter
rompidas, se para a dívida de longo prazo, 
que é justamente 70 bilhões de dólares -
dívida do setor público - não for fechado 
o acordo. Os 6 bilhões restantes, corno V. 
Er acaba de citar, serão pagos em bónus. 
Mas esse _acordo_ remanescente justamente 
dos 70 bilhões de dólares tem que ser feito 
pelos bancos, sob pena de não podermos assi

. nar esse bônus. O mais íniportante, sen~or, 
~ que com esse débito do Brasil não va:i se 

repetir aquilo que anteriormente_havia, ou 
seja, uma taxa flutuante. V, Er sabe que 
o nosso débito alcançou somas astronómicas. 
Chegamos a pagar até vinte por cento ao ano 
aos nossos credores, porque havia esses juros 
flutuantes. E esse juro, Senador- posso in
formar a V. Ex• -,será um juro fixo. Etitão, 
estou informando a V. EX'- que o Senado to
rnará conhecimento, dentro dessa ótica. Os 
juros são fixos e o bónus dé 6 bilhões Só 
assinaremos com o acordo fechado. O impor
tante, como V. Ex• acabou de citar, são as 
nossas reservas cambiais. No período do Go
verno Collor, chegamos a ter uma reserva 
de 3 bilhões. Com mais 5 bilhões e meio do 
Governo pass.ado, temos, hoje, 8 bilhões e 
meio de reserva. Então, dentro dessa ótica, 
o Brasil fechou um acordo que nós, pelo me
nos da área do Governo, estamos achando 
que foi pelo qual lutamos. V. EX'- sabe desse 
problema do veto do Governo americano ao 
BID e de outras pressões que tivemos até 
hoje- faz praticamente um ano que estamos 
pressionados-, mas achamos que o Gover
no fez um bom acordo. Isso tudo que estou 
dizendo a V. Ex~ que virá aqui para o Senado, 
tenho certeza que, pelo bom senso e pelas 
nossas preocupações, poderemos apoiar esse 
acordo que foi feito pelo Governo. Era o 
esclarecimento que queria dar a V. Ex' 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Agradeço, nobre 
Senador Ney Maranhão. V.· Ex• é a voz do 
Governo nesta Casa. V. E~ tem, além de 
éildo, a palavra do Governo, ·as informações 
do Governo, oficialmente, o qUe nos dá !Uais 
segurança do que se pode ler nos jornais. 

De qualquer maneira, quero salientar a V. 
E~ que eu, corno membro da Oposição, não 
tenho uma predisposição a negar o referendo 
ao acordo que, na verdade ainda não foi assi
nado. Temos um pré-acordo que depende da 
aprovação do Senado, para então confirmar
se como acordo definitivo eritte governos e 
bancos americanos. 

Pelo que analisei do pagamento dos 6 bi
lhões e meio, após uma carência de 3 anos 
e com juros -diria - flexíveis -não sâo 
nem fixos nem flutuantes- tais juros terão 
um teta máximo e um teto mínimo, se não 
me engano, da ordem de 7 e meio até 8,7%. 

O Sr. Ney Maranhão - Sete no primeiro 
ano, senador; 8% no segundo ano. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Exatamente. En· 
tão, aí há mais uma flexibilidade do que pro~ 
priamente uma flutuação dos Juros. 

Ora, segundo pude analisar do acordo, essa 
segunda parte de fato me parece vantajosa, 
porque eu entendo que não estamos aqui para 
inviabilizar acordos, não estamos aqui para 
interromper o fluxo de capital que deve ser 
retomado, principalmente do capital externo 
em direção ao Brasil. Muito ao contrário, 
o Senado tem que fazer um papel no sentido 
de abrir canais, abrir possibilidades novas, 
potencializar o Brasil na questão da dÍvida 
externa, no sentido de que o Brasil possa 
cumprir aquilo que é minimamente campa-
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tível com seus projetas de crescimento e, ao 
mesmo tempo, captar recursos "do exterior. 

Portanto, a nossa posição não é a da predis
posição inicial de contrariedade. O que me 
preocupa a pena<; é essa parte inicial do paga
mento. O Governo acertou cm 2 bilhões de 
dólares o que deveria fiCã.r em 400 milhões 
de dólares. 

Pelo menos era o que havia anunciado a 
Sr" Ministra, era o que havia anunciado o 
Ministro Jório Dauster e o que se tinha em 
termos de expectativa. E mesmo em relação 
ao pagamento desses dois bilhões, nós não 
temos uma predisposição, não teri:los uina po
sição contrária ab initio que nós queremos 
e devemos avaliar. É para isso que estou aler
tanto o Senado. Isso não compromete essa 
visão estratégica da segurança financeira do 
País que é justamente a de garantir 4 meses 
para as importações o que importa em cerca 
de 8 bilhões de dólares. 

V. Ex· nos dá informação oficial do Go
verno de que as nossas· reservas monetárias 
estão em 8 bilhões e meio de dólares, o que 
nos dá tranqüilidade de saber que, se elas 
não forem desmanteladas, como o foram em 
outros períodos, o Brasil não perderá o seu 
poder de barganha, ou seja, não será um país 
em estado de absoluto desespero, tendente, 
assim, a aceitar qualquer tipo de acordo, 
qualquer tipo de negociação. 

É nesse sentido que estou centrando a mi· 
nha análise e levantando _e_ssa_questão: se es
ses.US$ 2 bilhões não vão significar um im
pacto negativo na economia nacional, de mo
do _a comprometer o nosso projeto de com
bate_à inflação e um piójeto mínimo de rctO· 
mada do crescimento após o ano de 90, que 
foi um ano infernal para a nossa economia, 
porque foi um ano que trouxe uma recessão, 
uma queda da produção, uma queda de ven
das., __ uma queda de emprego e uma queda 
do Produto Interno Bruto em níveis que o 
Brasil não conhecia. Portanto, numa seqüén
cía do ano recessivo de 90 e o impacto desse 
pagamento assumido _ago~a para o ano de 
91. o_ meu temor é- que isso venha a·compro· 
meter, agora pelo meno:;;, essa retomada mí
nima- do crescimento econôrilico, retomada 
mfnima do emprego, para que o País pos~a 
voltar a estabilizar a arrecadação pública nos 
Estados, nos Municípios e, até, para o Go
verno Federal. Assim, ao pensar globalmente 
essas questões _é que o Senado_ precisa medi· 
ta r, precisa refletir e precisa pensar no inte
resse nacional. 

O Sr. Eduardo S_uplfcy- Permite-me um 
aparte, Senador José Fogaça? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Daqui a um mo
mento, darei o aparte a V. Ex\ com prazer. 

:é: possível até, nobre Senador Ney Mara
nhão, que o Senado Federal venha a entender 
que esse sacrifício inicial se justifique, para 
que o Brasil retome os seus p·ontos de ligação 
com o capital financeiro internacional e com 
os investimentos de risco, que estão fechados 
para o Brasil. 

O Sl-.-Ney Maranliao--- Permite V. Ex~ 
um aparte? 

O SR, JOSÉ FOGAÇA - Recebemos ao 
longo da década de 70, por exemplo. cerca 
de 1 bilhão de dólares por ano em investi
mentos. Nos anos 80, tivemos menos do que 
300 milhões de dólares como mÇdia de inves
time_ntos. Portanto, o nosso país está esque
cido pela comunidade financeira internacio
nal. 

Considero que, na questão do acordo, não 
importa tanto o quanto irá sair, mas importa 
muito mais aquilo que poderá entrar no Bra
sil. aquilo que poderá servir como alavanca 
para a retomada do crescimento económico 
em nosso País, aquilo que poderá, enfim, evi
tar, e até impedir, que o Brasil seja excluído 
da economia mundiaL 

Estamos caminhando para um processo de 
marginalização para o qual estamos sendo 
empurrados pela crise interna, pefa incompe
tência dos nossos Governos_e__r.n sair da crise. 
Estamos sendo empurrados quáse que para 
uma exclusão da economia mundial, p.a me
dida em que estamos sendo esquecidos pelos 
investimentos de risco, pelos centros do capi
tal que não trazem, nem recursos fínanceiros, 
nem investimentos diretos. De modo que o 
que importa agora, acima de tudo, é que essa 
negociação Signifique exatamente isto: um 
compromisso dos bancos de primeiro, acertar 
em termos razoáveis o principal da dívida, 
que é o que vem a seguir. Suponho que seja 
no valor de_ 60 bilhões. V. Ex• faz referencia 
a 70 bilhões, o que é mUito; e _espero que 
esses bancos não tenham em relação ao Brasil 
a atitude restritiva, fechada que vem man
tendo até agora, porque simplesmente, desde 
1982, o Brasil vem sendo tratado como um 
País de segunda linha, de segunda classe, co
mo um País que não tem acesso a esses recur
sos. Portanto, a questão do investimento, a 
questão do cresc:;imento, está imbricada com 
a questão _da dívida, não por a deixarmos 

·de pagar, porque isso está acontecendo desde 
junho de 1989, e não significou ma1cireS inves

-timentos, maior crescimento_ e_conômico e 
nem o_controle .da nossa inflação. Daí por 
que- a minha preocupação de c.entrar-se sobre 
isso. Vamos pagar? Talvez sim; não sei qual 
será a resposta do_Senado, o que isso poderá 
representar, em termos de ganhos imediatos 
e a longo prazo, no sentido de que nos dêem 
uma negociação correta para o total da dívi
da, adequada para os interesses nacionais. 
Que os b_anco.s _voltem a o_lbar para o Brasil 
coin.o um País que mereça estar participando 
dessa cena financeimJmemacíonal. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. 
Ex~ um 3.pai'te? 

O SR. JOSÉ FOGAÇ"A- Gostaria de dar 
a palavra, ao Senador Eduardo Suplicy, que 
a solicitoU aiitis e, em seguida, a concederei 
a V. Ex•, com o maior prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador 
José Fogaça, acho impo-rtante a consideração 
de V. Ex~ no sentido de que caberá ao Senado 
Federal, uma reflexão muitO cUidadosa a res
pêitõaõ-ãCõrôõ proposto pelo Governo brasi
leiro junto aos credores internacionais, prin-

cipalmente porque o próprio Governo, ano 
passado, em outubro, V. Ex~, aqui estava, 
informou então ao S_enado que a capacidade 
de pagamento da economia brasileira aos cre
dores internaciona:is ·era rrieilor do que aquela 
que ora se apresenta como viáveL - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Exatamente foi 
essa a introdução que dei ao meu pronuncia
mento: recebemos uma informação e estamos
vendo outro resultado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Pois bem. Tam
bém nos preocupa a maneira como- e V. 
Ex• bem salientou - o Governo brasileiro 
faz um acordo, principalmente sobr_e os juros 
atrasados, não pagos durante 1991, antes de 
fazer um acordo relativo ao global da dívida 
brasileira. E__faz isso .em um mom.ento em 
que os próprios credores internacionais hoje, 
no mundo resolvem conceder ã Polônia 70% 
de perdão da sua dívida global e estão a exigir 
do Brasil· padrões que são diferentes, mais 
duros do que aqueles facultados à economia 
polonesa. Ao mesmo tempo, os diversos go
vernos de países da América Latina foram 
quase que um a um cedendo ãs pressões, seja 
do Banco Mundial, seja do Banco Interame
ricano de Desenvolvimenro; pressões essas 
que foram apertando o cerco sobre o México, 
Argentina, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai. 
E o Brasil, de alguma maneira, ainda vinha 
tendo uma atitude relativamente mais _inde
pendente, _em que pese não satisfatória, a 
ponto de, ao contrário do que havia afirmado 
o Presidente Fernando Collor de Mello e a 
sua assess_ora, enquanto era candidato e mes
mo no início de seu Governo, quando dizia 
que o ~n'!sil só_ iria p_agar de acordo com a 
sua capacidade, e de maneira alguma iríi per. 
mitir que o pagamento da dívida externa bm
sileira resultasse em recessão e desemprego 
e que não afetasse a resolução do problema 
da distribuição da renda_ e da riqueza. O que 
vimos, durante os primeiÍ"os treze meses do 
Governo Collor, foi a -reCessãõ acentuar-se. 
Hoje, os d~dos indicam que em março hOUve 
novamente queda do nívd de emprego. Por
tanto, mesmo as palavras da Sr' MiriiS:tra. 
quando aqui esteve, em meados de fevereiro, 
em sua exposição sobre o Plano Collor II, 
de que resultaria aceleração da atividade eco
nómica, não estão, por enquanto, se confir
mando; os fndices são ainda de mais recessão, 
de queda do nível de emprego, do que pro
priamente de recuperação da atividade eco
nómica. Diante desse quadro, será impor
tante ao Senado Federal firmar __ unia poSiÇão 
relativamente a este possível_ ou não entendi
mento, p·orque acredito que sem se ter claraw 
mente a compensação, por parte dos credo
res, da injeção eventUal de recursos que ve
nham garantir crescime-nto --da economia e a 
erradicação da pobreza, da miséria a curto 
praza·, ·não teremos condições de, neste Sena~ 
do, aprovar esse acordo proposto, porque a 
ameaça de que não apenas o Brasil mas ou
tros países altamente devedores em_relação 
à dinâmica -da economia mundial, e o que 
levou quase toda a Ainérica-Latina, Africa, 
Ásia e outros países do TerceirO Mundo e _ 
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do Continente africano a se endiv"idai'em tan
to. foi, em grande parte o resultado de uma 
política econômica levada adiante pelos pró
prios governos dos países-centro do capita
lismo mundial. As conseqüências disso, hoje, 
é o empobrecimento de quase todos os países 
da América Latina, que terminaram a década 
de oitenta com uma renda per capita bem 
menor em 1990 do que a que havia em 1980. 
E os resultados estão por toda a parte; inclu
sive se- alastrando, como, por excm1plo, um 
dos episódios mais graves, como o das doen
ças endêmicas que ocorrem no Peru, e tam
bém em muitos lugares do nosso País. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado 
a V. Ex• Senador Eduardo Suplicy. 

Concordo com V. Ex•, no que se refere 
au tratamento diferenciado, diria até injusta
mente diferenciado, entre o Brasil e a Poló
nia. Embora se saiba que, no caso da Polónia 
está mais endividada com bancos ou institui-
ções financeiras estatais, instituições firian-
ceiras do Governo, e, evidentemente, tor
nou-se mais fácil perdoar dívidas de governo 
com governo, já que a Polônia não assumiu 
compromissos com bancos-particulares. 

No caso do Brasil é o inverso. Os nossos 
compromissos, infelizmente, em mais de 90% 
-se não me falham os números ... 

O Sr. Ney Maranhão - Noventa e cinco 
por cento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - ... 95%, exata· 
mente - os nossos compromissos são com 
bancos particulares. GoYerno perdoa gover
no, mas banqueiro não perdoa ninguém. E, 
no caso,_o_ Brasil não está sendo perdoado. 

O que, nessa questão, mais me importa 
é, sobretudo, saber se: primeiro não há um 
comprometimento estratégico e_ de segurança 
total nessa decisão, nesse acordo; segundo 
se isso não vai representar um segundo ano 
de impacto recessivo sobre a economia brasi
leira, ou seja, se isso não vai significar a repe
tição _do que ocorreu em 1990, uma queda 
tão drástica no nível de produção de~ emprego 
que nós tivemos aumento da mortalidade in
fantil, aumento das doenças, aumento da mi
séria, aumento da pobreza, aumento da taxa 
de sofrimento nacional. E, em terceiro lugar, 
além de me importar pela questão estraté
gica, pela questão do sacrifício e da recessão 
interna há uma terceira questão quê o Senado 
não pode _deixar de considerar e de ter em 
vista nessa decisão, é se issó significa ou não 
que a comunidade financeira, ou sej~. os cer
ca de SOO bancos privados com os_ quais o 
Brasil negocia estão ou não dispostos a rea
brir linhas de crédito e linhas de;:: financia
mento para o Brasil, principãlmente naquilo 
que se refira a investimentos de risco. Porque 
se nós nos submetermos a todos ess_es sacrifí
cios, se nós aceitarmos- vamos supor, va
mos imaginar que o Senado venha a aprovar 
esse acordo, reconhecendo que ele tem viabi
lidade - se aceitarmos - repito - mais um 
imenso_sacrifício ao País e esse fato não signi
ficar uma nova atitude perante o Brasil, será 
um sacrifício inútil será um sacrifício apenas 

para empobrecer e avilta-r ainda mais o pa
drão econômico de vida do povo brasileiro. 

Daí por que senador, essa questão terá que 
ser tratada com muito critério, com muita 
cau-tela, corri muito cuidado. Deve enfocar 
essas três questões: primeiro: o acordo e a 
resolução aqui aprovados, a questão estraté~ 
gica da segurança, os nossos níveis de reserva 
monetária, em segundo lugar, o impacto re
cessivo desse pagamento, desse desembolso 
de 2 bilhões de dólares; e, em terceiro lugar, 
a nova atitude que será ou não capaz de assu
mir a comunidade financeira internacional 
~m relação ao BrasiL 

o·-sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
Er um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ouço V. Ex' 
com prazer. 

O Sr. Ney-Maranhão- Complementando 
o pronunciamento de V. Ex\ quero dizer que 
sinto-a pre-oCuf:raç-ãc>do Senado, a preocu
pação do Senador José Fogaça nessa questão 
da dívida. N9bre Senador, no qut:: com.<::rne 
a essa negociação dos 2 bilhões de _dólares, 
veja V. Ex~ que o Governo vai desembolsar, 
de imediato, somente 900 milhões, e o 1 bi
lhão e 100 milhões de dólares serão desem
bolsados mensalmente dentro daquela ótica 
que V. Ex•. acaba de citar. das exportações 
brasileiras. 

O SR: JOSÉ FOGAÇA -V. EX' me per· 
mite _ _faze:r uma_observação. Hoje entram no 
Brasil menoS de 40 milhões de dólares por 
mês em investimentos internos ... 

O Sr. Nej'"Maranhão- Ê exatamente so
bre este assunto que eu queria falar. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA - , .. e va;,os de
sembolsar 100 milhões de dólares. Veja V. 
Ex• porque calculo que as prestações desses 
1 bilhão e 100 milhões irão superar a quantia 
do que tem entrado. Então, a questão de 
mudança de tratamento, mudança de atitude 
é fundamental. 

O Sr. Ney Maranhão- Claro! 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Poique a coriti
nuar essa gargantilha, esse torniquete em ci
ma do BrasiL.. 

O Sr. Ney Maranhão - A preocupação 
é essa senador. --

' O SR. JOSÉ FOGA.ÇA - vamos sim-
plesmente nos sacrificar, vamos submeter o 

--povo brasi!Ciro- a l!.rri-enorme sacrifício, Sem 
que isso resulte em ganhos p,ara o nosso País. 

O Sr. Ney-MaraDh3:o- Mas, se DeuS q-ur
ser, isso não vai acontecer, nobre Senador 
José Fogaça, porque dentro dessa ótica, desse 
entendimento que o Governo brasileiro teve, 
depois dessa longa e tenaz discussão, temos 
que fazer aquilo que V. Ex~ acabou de citar: 
investímeflfõ. Na hora em que houver esses 
acordos temos que ter investimento de capital 
de risco também aqui para o Brasil. Iriclusive, 
o partido de V. Ex~ deseja dar prioridade 
nesses entendimentos em torno do Projeto 
de Reconstrução Nacional a itens que consi-

dera importantes como o salário, o contrato 
coletivo. a data-base. e a participação no lu· 
cro das _empresas. _Em reunião, hoje, _com 
o Presidente Collor, disse-lhe o seguinte: Pre
sidente, dentro de toda_ esse trabalho do Con
gresso, no meu entender, temos que imedia
tamente tratar de transformar em lei ordiná
ria os artigos da Constituição que-se referem 
a investimento de capital estrangeiro no Bra
sil. O art. 172, por exe_mplo, contém três li
nhas, senador. Essas três linhas precisam dei
xar bem claro o que o investidor estrangeiro 
tem que trazer para o BrasiL Quer dizer, 
enquanto esse art. 172 não for transformado 
em lei ordinária, não entra um tostão no País. 
E temos o exemplo do ano passado. V. Ex' 
sabe que o investimento no Brasil, no ano 
pas~ado. cheg_qu ~._no máximo, quinhentos 
milhões de_ dólares; enquanto o México rece
beu investimentos diretamente de novas em
presas, dinheiro novo, da ordem de oito bi
lhões, quinhentos e setenta milhões de dóla
res. Então, paralelamente a esse apoio que 
o Senado poderá dar- e acredito que dará. 
nessa vantagem· que obtivemos com esse 
acordo da dívida- temos que complementar 
e transformar esses artigos da Constituição 
em lei ordinária, para que o capital de risco 
venha para o Brasil. Quero dizer a V. Ex~. 
senador, que tenho u·m projeto sobre investi
mento de mícro, média e pequena empresas. 
Formosa e China Cpntinental, hoje, s_ãa: d_pís 
países em um só. Ninguéni se engane que 
ca e a_ China pobre vão se unir, vão respei
tar-se politicamente, porque_ quando Hong 
Kong for devolvida à China C~nt.inent!il -
e esse país já está com um comércio com 
a China Continental em mais de 8 bilhões 
de dólares por ano - vamos ter que apro
veitar para incentivar as relações do Brasil 
junto à China-Forniosa na área comercial e 
ã China Continental na área política para 
aproveitarmos o grande comércio dessas duas 
Chinas, porque o chínês, senador, quer inves
tir no Brasil. E o quer, senador, principal
mente numa área de importãncia fundamen
tal do desenvol_vimento do Brasil, que é a 
área do açúcar. Eles querem investir basica
mente no NO!-deste, de forma a desenvolver 
o comércio para amanhã negociar com a Chi
na Continental. Então, só depende, senador, 
de transformar o art. 172 em lei ordinária. 
No bojo do acordo que o Governo brasileiro 
fez, nós, do Senado e do Congresso, iemos 
que complementar esse trabalho no sentido 
de que venha o capital de risco para o Brasil, 
porque, do contrário, não virá um tostão. 
Era a explicação que queria dar a V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado a~ V. 
Ex·, Senador Ney Maranhão. São observa
ções que, de_uma forma ou de outra precisam 
ser somadas, comparadas, contrapostas, por
que vamos ter que tomar essa decisão. 

Em breve, em poucos dias, _esse acordo 
__ e_s_tará_chç_gando ~gui ao Segado e esta _Casa 
se colocará diante da seguinte questão: se 

-O Senado rejeita b acordo e inviabilíza toda 
a negociação futura, porque isto é só em tor
no de 8,5 bilhões de dólares. Nós ainda temos 
60 a 70 bilhões para negociar, que represen-
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tam o principal da dívida externa de natureza 
pública; ou, então, o Senado aceita de olhos 
fechados, submete o povo brasileiro a um 
durfssimo sacrifício no período de um ou dois 
anos, e acaba sendo inútil. Creio que há uma 
questão importante, que desde logo se colo
ca. A atitude do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento :---BID- vai persistir? O 
BID ContinUará interrompendo o fluxo de 
empréstimos já concedidos, da ordem de 350 
milhões de dólares, ao Brasil? Veja V, EX!' 
que, se esse tipo de atitude persistir, nãci vejo 
por que o Brasil há de, neste momento, sub
meter a população a um aperto de cinto para 
satisfazer a banco internacional, e nós aqui 
continuarmos como país de segunda classe 
perante a comunidade financeira. 

O Sr. Ney Maranhão- Um mau exemplo 
dado pelo governo americano. É da responsa
bilidade direta do governo americano essa 
pressão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Os participantes 
do plenário do Banco Interamericano de De
senvolvimento foram-influenciados pelo peso 
do Japão e, principalmente, dos Estados Uni
dos, nessa decisão. Mas o que importa é-Saber 
se esse tipo de atitude vai continuar. Se isso 
persevera, o Senado não tem por que dar 
o seu assentimento para o acordo formulado 
pelo Brasil. De modo, Senador Ney Mara
nhão, que o que estou colocando aqui, a meu 
ver, são os_três critérios em torno dos quais 
nós, senadores, temos que raciocinar. 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex' tem razão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Temos que me
dir a nossa posiçãO para tomá-la definitiva
mente< 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eram essas 
as c_onsideraçôes que eu tinha a fazer sobre 
o acordo recém-assinado pela ComiSsão de 
NegociaçãO do Brasil perante os bancos inter
naciol).aís. 

Muito o_brigado, Sr .. Pre.side:nt~,.. (Muito 
bem!). 

o· sr~ Eduardo SUplic,Y- Sr.-Presidente, 
peço- a palavra para uma comunicação ina-
diável. ' ·" 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Tem a palavra V. Ex~, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Para urha comunicaÇãO. Sein:'reVis-ãõ~do ora
dor:)....:... St. Presidente, Srs. Senadores, infe
lizmente, trago triste notícia ao Senado Fede
ral, enviada pelo Presidente do Partido dos 
Trabalhadores de Santa Càtariná, José FritZ: 
S. s~ nos comunicou fatos graVes ocorridos 
na madrugada de hoje, no Munidpio de Ba
gé, no Estado do Rio Grande do Sul, no 
Distrito de Tupi Silveira, na Fazenda São Pe
dro, de mil hectares, do proprietário Antonio 
Carlos Neto. 

OcO:rre que as diversas famílias de lavra~ 
dores rurais, de trabalhadores sem-terra; há 
tempo vém solicitando do Governo Federal, 
e do próprio Governo do Rio Grande do Sul, 
providências no sentido da aceleração desses 
assentamentos. Fizeram, inclusive, manifes-

tação, objeto de grande divulgação, em vista 
dos incidentes trágicos havidos no ano passa
do, na cidade de Porto Alegre, quando era 
Governador o Senador Pedro Simon. Naque
la ocasião, aqueles trabalhadores fizeram ma
nifestação, para que o _Governo acelerasse 
providências no sentido da realização da re
forma agrária e do assentamento daquelas 
famílias, o que terminou com um incidente, 
ocasionando morte de alguns policiais milita
res e ferimentos entre policiais e trabalha
dores. 

Aquelas fami1ias haviam se dirigido para 
a Fazenda São Pedro e cerca de 300 homens 
armados, entre eles alguns fazendeiros, se
gundo informação da própria UDR- União 
DemocrátiCa Ruralista - acompanhados de 
pistoleiros, ·cercaram a área, onde ocorreram 
graves incidentes, havendo a morte, a tiros, 
do trabalhador rural Miranir Pinheiro Ma
chado, de 23 anos, casado, pai de um filho, 
nascido em Júlio de Castilh_Qs, no Rio Grande 
do Sul. 

Houve, também, trabalhadores feridos 
gravemente: Nelson Costa e João Valdir Ca
margo. 

A notícia que se tem é que cerca de dez 
rriuniCfpfós da região estão mobilizando aBri
gada Militar para se deslocar para a área. 
Há a tentativa de se negociar com o Gover
riaâor do Estado, Alceu Collares. 

Os trabalhadores rurais estão solicitando 
a presença imediata dÕ Ministro da Agricul· 
tura e Reforma Agrária no Es_tado para tentar 
resolver a questão: o assentamento imediato 
das familias acãmp"adas- cerca de 800; que 
os quatro companheiros presos, irabalhado
_res rurais presos no Presídio Central de Porto 
Alegre possam responder o processo em li
berdade, uma vez que se esgotaram os prazos 
legais. - _ _ __ _ 

Esses fatos se relacionam ta-mpém com o 
problef!la q1,1e_ está ocorrendo_ em São Paulo, 
com a Fazenda São Bento, no Mirante do 
Paranapanema, onde 250 famflias estão ali 
procurando o direito de serem assentadas. 
O jllíz-liãó acatáU o pedido de seqüestro da 
área feito pelo Governo do estado, e o despe
jo está rriá.rcildo para hoje. 

Também ocorrem problemas em Mato 
Grosso do Sul, na Fazenda Taquaralzinho, 
no Município de Bonito," Com 313 famílias, 
e na Fazenda Taquaruçu, no Município de 
Recanto, onde há 213 famílias. 

. Em S,anra ~tarina, iló Município de Cam
pos Novos, na Faz.enda de propriedade de 
Marco Argenta Indústria e Comércío, de 10 

- mil hectares, onde há 130 fammas procuran-
do o direito de assentamento. Ainda em San
ta Cafarina, Florianópolis, houve a ocupação 
da sede do Incra por 100 trabalhadores sem 
terra para pressionar o Governo. 

E especialmente, para falar sobre a questão 
da política agrária e da reforma agrária no 
País, o Presidente Nacional do Partido dos 
Trabalhadores apresentará amanhã, às 10 ho· 
ras da manhã, aquele que seria o seu progra
ma de_Refo_rma_ Agrária e de Política Agrária. 

Nesse sentido, gostaríamos de convidar to
dos os Srs. Senadores e Deputados Federais 

a participarem da apresentação do ex-Depu
tado e hoje Presidente Nacional do Partido 
dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, 
reunião que se dará amanhã, às 10 horas, 
na Comissão de Relações Exteriores na Câ
mara dos Deputados, 

Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr._ Presiden
te, Srs. Senadores, uso da palavra para fazer 
o registro do falecimento de Abel Rafael, 
que foi, sem dúvida nenhuma, um brilhante 
parlamentar e um político de escol, além de 
suas qualidades intelectuais, membro da Aca: 
demia de Letras de _Brasília. 

Abel Rafaerera advogado, contador e eco
nomista, e deixa nada menos de nove filhos 
que prestam serviços, inclusive, nas áreas so
ciais mais distintas da nossa sociedade. 

Passo às mãos da taquigrafia para que se
jam transcritos devidamente, outros dados 
referentes a Abel Rafael Pinto, em que se 
enfatizam sua personalidade, seu caráter e 
seu conhecimento em geral. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. AUREO MELLO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

Abel Rafael 
(Abel Rafael Pinto) 
PRPIPRIPSD 
Minas Gerais 

Profissões: Professor, Advogado, Conta~ 
dor e Economista. 

Nascimento: 28 de março de 1914, Paraíba 
do Sul, RJ. 

Filiação: Augusto da Silva Pinto, natural 
de Simão Pereira, MG; e América Sposito 
Pinto. 

Cônjuge: Alba Nardelli Pinto, filha de Vi
cente Nardelli, e Angelina Alves Nardelli. 

Filhos: Ana Maria, Augusto Henrique, 
Maria Isabel, Rosa Maria, Vicente Luiz, Ma
ria Alice, Pedro Augusto, Luiz Fernando, 
Maria Beatriz, Maria Lúcia, José Inácio, Ma
ria José e José Maria. 

Estudos e graus universitários: Contabili
dade, Instituto Comercial Mineiro, Juiz de 
Fora (1937). Faculdade de Ciéncias Econô

- micas, Juiz de Fora {1948). Facul9-ade de Di
reito de Juiz de Fora (1959). 

Legis1aturas' 1959-1963, 1963·1967 e 
1967-1971. ' 

Principais fatos da vida parlamentar e Ad· 
ministrativa: Veredor em Juiz de Fora 
(1947-1950). Chefe da divisão da Receita e 

- Despesa e setor admístrativo da Prefeitura 
de Juiz de Fora (1955). Candidato a Depu~ 
tado Federal, UDN (1954). deputado_ fede
ral, PR (1959-1963). Secretário da Agricul
tura de Minas Gerais (1961). Deputado Fede
ral, PSD (1963-1967); Vice-Líder do PR 
(1962·1965), na CD. Diretor da Codebrás 
(1967). Deputado Federal (Supl. Exer.), 
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Arena ( 1969). Codebrás a Deputado Federal, 
Arena (1970). _ 

Abel Rafael Pinto nasceu em Paráiba do 
Sul (RJ) nodia 23 de março de 1914, filho 
de Augusto_da Silva Pinto e de Américo Spo
sito Pinto. 

Bacharelou-se em _Direito e em Ciências 
Econômicas. 

Advogado, industria_l e professor, elegeu
se deputado federal por Minas Gerais na le
genda do Partido de Representação Popular 
(PRP) em outubro de 1958, assumindo o 
mandato em fevereiro do ano seguinte. Em 
janeiro de 1961 licencim.i~se -da Câmara dos 
Deputados para ocupar o cargo de Secretário 
de Agricultura, Indústria, Comércio e Traba
lho do governo de Minas na gestão de José 
de Magalhães Pinto (1961-1966). Por decla
rar-se numa entrevista à imprensa contrái'io 
à política externa adotadã. pelo então presi
dente da República, Jânio Quadros, pouco 
antes da renúncia deste, em agosto de 1961, 
foi exonerado pelo gávernador mineiro. Nes
se mesmo mês retornou à Câmara dos Depu
tado_s, assumindo a partir de março do ano 
seguinte a vice-liderança do PRP. 

Reeleito em outubro de 1962, dessa vez 
na legenda do Partido Social Democrático 
(PSD), com a extinção dos partidos políticos 
pelo Ato Institucional n" 2 (27-10-1965) e a 
posterior instauração do bipardidarismo fi
liou-se à Aliança Renovadora Nacional (Are
na). No pleito de novembro de 1966 elegeu-se 
suplente de deputado federal na legenda da 
Arena e em janeirO do ano seguinte deixou 
a Câmara, voltando a ocupar uma cadeira 
em 1969. Conquistando apenas a 11• suplên
cia nas eleições de novembro de 1970, não 
tomou a exercer o mandata.-

Casou-se com Alba Narde!li Pinto, com 
quem teve 13 filhos. 

Fontes: Andrade, F. Relação; Câm. Dep 
Anais (1962-4); Câm. Dep. Deputados; Câm. 
Dep. Deputados brasileiros, Repertório (5); 
Câm. Dep; Relação nominal dos senhores; 
Coutinho, A. Brasil. Rev. Arq-. Públ. Minei
ro (12176); Trib. Sup. Eleit. Dados (4, 6, 8 
e 9); Vítor, M. Cinco. - - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência convoca os Srs. Senadores para 
uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 17 horas e 45 minutos, com a seguinte 

ORDEMDODIA 
-1-

Discussão, cCm turno único, do Projeto de 
Resolução n" 19, de 1991 (oferecido pela Co
missão de Assuntos Econômicos como con
clusão d~- s~u Parecer n" 28, de 1991), que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Ge
rais a emitir e colocar no me.rcado, através 
de ofe_r_tas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Minas Gerais destinadas 
ao giro de 23.302.464 LFT-MG com venci
mento no período de março a junho de 1991. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N" 20, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno) 

Dis.cussão, em turno único, do Projeto de 
R~solução n"20, de 1991 (oferecido pela Co
missão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu parecer n" 29, de 1991), que 
autoriza a prefetura da cidade do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
Muncipal (LFTM-Rio). 

-3-. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 21, DE 1991 

(lncluído_em Ordem do_ Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~· 21, de 1991 (oferecido pela Co~ 
missão de Assuntos Económicos como con
clusão de ·seu Par!;':cer n'' 30, cje 199_1), que 
autoriza o Governo de Estado de Santa Cata
rina a efevãr, teinp:orariamerit-e, o limite da 
dívida moblHáitã pela emissão e c'olocação 
no mercado de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (LFTq desti
nadas ao giro de outras 1.733.014.371 LFTC 

com vencimento nos meses de abri_! e_ ma.i_o 
d~ 1991. 

-4-
Discussão, em turno único. do parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça_ e Cidada
_nia sobre a Mensagem n" 52, de 1991 (n'' 
53191, na origem), de 5 de fevereiro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do ·senado 
a escolha do Doutor Vantuil Abdala, Juiz 
Togado do -Tribunal Regional do 1_r_ab<!lb_o 
da 21 Região, com sede em São Paulo- capi
tal, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, na vaga reservada à magistratura tra
balhi!:.ta de carreira, decorrente da aposen
tadoria do Ministro Carlos Alberto Barata 
Silva. 

-5--

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e De(esa 
Nacional sobre a Mensagem n" 235, de 1990 
(n" 902/90, na origem), de 12 de dezembro 
de 1990, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a-escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinhe-iro, 
MinistrO de segunda classe, d3 carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Islâmica 
do Paquistão. 

-6-

Discussáo, em turno úníco, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n" 61, de 1991 
(n" 91191, na origem), de 7 de março· do cor· 
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à delibt!ração do Senado 
a escolha do Senhor Aderbal Costa, Ministro 
de primeira classe, da carreira de diplomata, 
para exercer o-cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Governo do Estado do Kuwaite. 

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

( Levanra~ie a sessào ds 17 horaS e 30 mi
nutos.) 

Ata da 33~ Sessão, em 9 de abril de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Meira Filho 

ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM~ - Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique 
SE PRESENTES OS SRS. SENADOR_l%S: Cãràoso .:.......:, Flaviano MeiO _: Fi3riêisCo Ro

llemberg - Garibaldi Alves - Gerson Ca-
Alexandre Costa-_Afredo Ç_ampos- AI- mata- Hélio Campos -Henrique Almeida 

mir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amazo- -Humberto Lucena - Hydekel Freitas -
ninoMendes-AmirLando-AntónioMa- .Iram Saraiva- Irapuam Costa Júnior
riz _,Aureo_ Mello- Carlos De'Carli --- Joã"oCaJmon~.JoãoRocha:-:-JQn_asPinhei-
Carlos Patrocínio - César Dias - Cid Sa- ro - J~sphat Marinho - José Eduardo -
bóia de Carvalho ~Coutinho Jorge - Dir- José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa 
ceu Carneiro- Divaldo Suruagy- Eduardo .::----José Sarney -_Júlio Campos----: J únia Ma
Suplicy- Elcio Álvares- Espiridião Amin rise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia 

- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Lucfdio Portella -
Magno Bacelar - Marco Maciel -· Mário 
Covas - Marluce Pinto - Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides- Me ira Filho -Nabo r 
Júnior -:-_Nelson Wedekin- Ney Maranhão 
__ :.-odacir Soares-- Oriofie "Qúióali __:_ Oziel 
Carneiro -Pedro Simon - Racid Saldanha 
Derzi ...:_ Raimundo Lira - Ronaldo Aragão 
- Ruy Bacelar'- Teotônio Vilela FilhO
Valmir Campelo- Wilson Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iriii::iainoS- llõssos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- So
bre a Mesa. projeto de lei que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

é lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 63, DE 1991 

Dispõe sobre a profissão de fotógrafo 
e cinegrafista e de técnico em cinefoto· 
grafia e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lu ·São reconhecidas as profissões de 

fotógrafo e cinegrafista e de técnico em cine
fotografia, com as atribuições estabelecidas 
nesta lei. 

§ J? Entende-se como fotógrafo e cine
grafista aquele que com o uso da luz registra 
imagens estáticas ou dinâmicas, em material 
fotossensível, com a utilização de equipamen
tos óticos apropriados, seguindo o processa
mento manual e eletromecânico até final aca
bamento, executado para terceiros, com ha
bitualidade e mediante remuneração, fazen
do, preponderantemente, desta atividade seu 
principal meio de sustento. 

§ 2~ Entende-se como técnico em cinefo
tografia aquele que, com material fotossen
sível fotográfico e cinematogrático, realiza 
trabalhos de laboratório, JOtoacabamento, 
vídeos, câmera-man, iluminação e outras téc
nicas auxiliares, seguindo o processamento 
manual e eletromecânico até final acabamen
to, executados com habitualidade e mediante 
remuneração. 

Art. 29 A prova do exercício das profis
sões de que trata o artigo anterior se. fará 
mediante documento firmado pela entidade 
sindical da categoria profissionaL 

Art. 3Y A atividade profissional de fotó
grafo e cinegrafista compreende: 

a) a fotografia e a cinematografia realizada 
por empresa especializada, inclusive em ser
viços externos; 

b) a fotografia e a cineritatografiii- produ
zida para efeitos industriais OU comerCiais; 

c) a fotografia e a cini!matOgiãfia feita pa
ra publicidade, divulgação e informação ao 
público; 

d) a fotografia e a cinematografia produ
zida para o ensino técnico e cientffico; 

e) o ensino da fotografia e da cinemafo
tografia; 

f) outros serviços correlatas e afins à fotO
grafia e à cinematografia. 

Art. 4" A atividade profissional do técni
co em cinefotografia compreende: 

a) os trabalhos técnicos em laboratórios 
de fotoacabamento e de cineacabamento; 

b) os trabalhos técnicos em iluminação e 
operadores de vídeos; 

c) os trabalhos técnicos _de auxiliares de 
fotógrafo e de cinegrafista profissionais; 

d) outros serviços técnicos correlatas e 
afins à-fOtografia e? cinefotografia. - -

Art. 5\' A carteira de identificação profis
sional do fotógrafo e do cinegrafista e do téc
nico em cinefotografia, a ser fornecida pelo 
órgão de classe, deverá conter os seguintes 
dados mlnimos: __ 

a) nome por extenso; 
b) filiação; 

_c) data e loc_alde nascimento; 
d} nacionalidade; _ 
e) número do registro no órgão de classe; 
f) número do CIC, da identidade civil e 

do certificado militar; 
g) tipo sangüíneo; 
h) base territorial do exerc(cio de suas ati

vidades; 
i) fotografia 3x4, impressão do polegar di

reito e assinatura. 
Parágraf() _único. A canéíi"a profissional 

de identifiCaÇãO a -que- se -reTere este artigo 
constitui:se em documento -oficial de identi~ 
dade do seu portador, com validade em todo 
o territórío nacional. 

Art. 6~ O nome e o I:túmero do registro 
do profissional no órgão de classe será men
ciomrdo, o_brigatoriamente e de modo legível, 
em todo trabalho fotográfico e cinematográ
fico. 

§ 1 ~" No caso de execução do trabalho por 
empresa de serviços fotográficos e cinemato
gráficos, será indicada sua denominação so
cial e a sede do estabelecimento. 

§ 2\> As disposições deste artigo não se 
aplicam aos técnicOs-em ci'nefotografia, e aos 
empregados ou auxiliares das empresas. 

Art. 7~ Não produzirão efeitOs legais, in
clusive perante autoridades administrativas 
e judiciárias, os trabalhos fotográficos e cine
matográficos infringenteS-das disposições 
desta lei, vedado o seu recebimento por qual» 
quer ·repartição ou órgão 'p-úblico. 

Art. s~ Constitui falta grave praticada no 
exercício da profissão de fOtógrafo e cinegra
fista: 

a) revelar improbidade profissional; 
b) violar sigilo profissional; 
c) exercer concorrência desleal; 
d} prejudicar os interesses que lhe foram 

confiados; 
e) auxiliar ou facilitar, por qualquer meio, 

o exercício da profissão aos que não estive- · 
rem devidamente habilitados a _exercê-la. 

f) recusar apresentar a carteira de identifi
ccição profissional, quando solicitada por 
quem de direito; 

g) ôeixar de pagar as contribuições devidas 
aos órgãos representativos da profissão. 

Art. 9? __ Somente os habilitados nos ter
mos desta lei poderão, mediante an-úncio, pu
blicidade ou qualquer meio de divulgação, 
exercer a profissão de fotógrafo e cinegrafista 
e de técnico em cinefotografia. 

Art. 10. Esta lei enti-a em vigor na data 
de sua publicação, _ _ 

Art. 11. Revogam-se as di~posições em 
contrário. 

Justificação 

O reconhecimento das profissões que pru
duzem a imagem fotográfica é mais do que 
justo, por tratar-se de uma prática exercida 
no Brasil há mais de 150 anos. 

Embora fato pouco divulgado, a fotografia 
é um dos inventos brasileiros, pois foi no dia 
15 de agosto de 1832 que o francês Hercules 
Ftor:ence, radicado _no Brasil, escreve~ a pala
vra "Photographie" no seu diário •. resultado 
das suas pesciuisas de um_a_ im-ag"em gravada 
sobre uma superfície através d_o_s_ol O traba
lho do inventor teve a participação do brasi
leiro Joaquim Correa de Mello, que muito 
colaborou para o invento na Vila de São Car
los, hoje cidade de Campinas-SP. Além dis· 
so, o primeiro fotógrafo de que se_tem conhe
cimento no Brasil foi D, Pedro II, que, em 
1840, realizou seus primeirOS-trabalhos de da~ 
guerreotipia, além de exposições de fotos_ que 
até hoje percorrem o Brasil. 

Não obstante isto, no Brasil ainda não foi 
regulamentada a profissão do fotógrafo e do 
cinegrafista, profissionais que têm a impor· 
rante função ·de gravar a imagem sobre uma 
superfície, dinâmica ou estática. 

Trata-se de um prpjeto simplés e modesto, 
mas de enorme significado para a categoria 
profissional, pois é justo reconhecer.thes a 
existência c_omo produtores de imagem, que 
çlocumentam a cada dia os trabalhos de pes
quisas científicas, educacionais, industriais, 
comerciais e aeroespaciais, bem como ostra
balhos políticos, publicitários, turísticos e 
tantos outros de grande importância na vida 
dos homens e das instituições. 

Além disso, o reconhecimento destas pro
fissões irá dar maior alento ao desenvolvi
mento científico e tecnológico da fotografia 
e da cinematografia no Brasil, com a institui
ção de faculdades, criação de cursos de pós
graduação e de cursos técnicos profissiona-
lizantes. __ _ 

Por -tudo isso, encareço-o apoio dos emi
nentes pares à aprovação do presente projeto 
de lei, que Ora submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências. __ . _ . . . 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. -
Senador Odacir Soares. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Dedsão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -O 
projeto lido vai à cOniissão c-õnipetente. 

Passa-se à Ordem do Dia. 
Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N•19, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n"19, de 1991 (oferecido 
pela Comissão de Assuntos _EconômicOs 
como conclusão de seu parecer n9 28, 
-de 1991), que autoriza o Govei:n~ do 
Estado de Minas Gerais a emitir e colo
Car no mercado, através de ofertas públi-
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cas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais destinadas ao 
giro de 23.302.464 LFT-MG com venci
mento no período de março a junho de 
1991. 

A matéria foi inclufda em Ordem do Dia 
da presente sessão em virtude da aprovação, 
na sessão ordinária anterior, de requerimento 
de dispensa de interstício para a matéria. 

A Presidência esclarece ainda ao Plenário 
que a--aprovação ·de tal requerimento tirou 
a oportunidade dos Srs. Senadores apresen
tarem emendas ao projeto, perante a Mesa, 
nos termos do disposto no art. 235, II, do 
Regimenfo fritemo. 

Assim sendo, fica facultada a apresentação 
de emendas nesta oportunidade. (Pausa.) 

Em discussão o projeto. (Pausa:) 
Não havendo quem queira discuti-lo, de· 

claro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Direrora para 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mei;a Fill)o)- So· 
bre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

:é. lida a seguinte: 
PARECER N9 35, :OE 1991 

Da ComisSãO Diretora 

Redação Final do Projeto de Resolução 
n9 19, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n" 19, de 1991, 
que autoriza o GovemO-_dQ Estado de Minas 
GeraiS a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro daquele estado destinadas ào giro de
:ll.S02.464 LFr-MG_com vencimento no pe
ríodo de março a junho de 1991. 

Sala de Reuniões da ComiSsilo, 9-de abril 
de 1991. - Carlos De'Carli, Presidente -
Dirceu Carneiro, Relator- Rachid Saldanha 
Deni - Meira Filho - Luddio Portella. 

ANEXOAO PARECER 
N• 35, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 19, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou 
e eu -Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, pro
mulgo a seguint<: 

RESOLUÇÃO N' , DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais destinadas ao giro de 23.302.464 
LFT-MG, com vencimento no período de 
março a junho de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o Governo-do Estado de Minas 

Gerais-, nos termos da Resolução na 58, de 

13 de dezembro de 1990, do Senaçl.o Fede~al, 
autorizado a colocar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Minas Gerais, ele acordo 
com as seguintes condições: 

ã} objetivo: a emissão Uc Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Minas Gerais 
será destinada ao giro de 23.301.464 LFT
MG, com vencimento entre março e junho 
de 1991; 

b) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dQS_títulos a serem Substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

c) rendimento: igual ao das Letras Finan
ceiras do T~souro ~acional (mesma taxa refe-
rencial); ---

d) prazo: até 1.827 di~s; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na 

~a.:~a de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A 
redação final que acaba de_s«;;r lid?. vai ã publi
cação. 

Sobre a nlesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1'·' Secretário. 

É lido_e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 109, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do_Regimento In
terno, requeiro dispensa de publicação, para 
imediata discussão, e votação, da redação fi. 
nal do Projeto de Resolução n~ 19, de 1991, 
que autorita _o Governo do Estado de Minas 
Gerais a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Minas Gerais destinadas 
ao giro de 23.302,464 LIT-MG; com venci
mento no período de março a junho de 1991. 

Sala das Sessões, 9 de abril_ de 1991. -
)unia Marfse. 

O SR. PRESID~N1:E (Meira Filho) -
Aprovado o ~:equerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação finaL 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- Item 
2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 20, DE !991 

(Incluído em ordem do Dia nos Termos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

DisCussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n6 20, de 1991 (oferecido 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n~ 29, 
de 1991), que autoriza a Prefeitura da 
cidad_e do Rio de Janeiro a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFfM·RlO). 

A ffiatéria fofincluída em Ordem do Dia 
da presente sessão em virtude "da (_lprovaçã:o 

na sessão ordinária anterior de_ req4.erimento 
de dispensa de interstício para a matéria. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a aprovação de tal requerimento tirou a opor
tunidade dos Srs. Sepadores apresentarem 
emendas ao projeto perante a Mesa, nos ter
mos do disposto no art. 235, II, f) do Regi
mento Interno. 

Assim sendo, fica facültada a apresentação 
de emendas nesta oportunidade. (Pausa.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, de

claro encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa.) Aprovado. 
O projeto vai à ComiSsã_o Diretora para 

a redação final. 

O SR. PRESIEDENTE (Meira Filho) -
Sobre a mesa, redação final que será lida 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N• 36, DE 1991 

Da Comissão -Dirétora 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 20, de 1991. 

A Comissão Diretora ·apresenta a redação 
fínal do Projeto de Resolução n" 20, de 1991, 
que autoriza a Prefeitura da cid_ade do Rio 
de Janeiro a emitir Letras Financf:iras-do Te
souro Municipal (LFTM-RJ). 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de abril 
de 1991. - Carlos De'Carli Presidente -
Dirceu Carneiro Relator- Rachid Saldanha 
Derzi - Meira Filho - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER 
W 36, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 20, de j991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou 
e eu, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ~ • DE 1991 

Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiró a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro MÕD.icipRl (LFTM·Rio). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ _ É a Prefeitura Municipal da cida

de do Rio de Janeiro, nos termos do disposto 
no art. s~ da Resolução o~ 58, de 13 de dezem· 
bro de 1990, do Senado Federal, autorizada 
a emitir e colocar no mercado, através de 
oferta pública, Letras Financeiras do Tesouro 
Municipal (LFTM-Rio) destinadas, exclusi
vamente, ao giro do principal de 12.340.000 
(doze milhões, trezentos e quarenta mil), 
com vencimento de março a junho de 1991, 
obedecidas as demais condições legais e regu
lamentares do Banco Central do ~~a<íil para 
a espécie. 
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Art. 2" Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação e terá valídade por 
12 meses. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A 
redação final que acaba de ser lida vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimento que _será lido 
pelo Sr. Primeiro SecretáriO: 

:é: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 110, DE 1991 
Nos termos da art. 321 do Regimento In

terno, requeiro dispensa de publicação, para 
imediata discussão- e votação, da redação fi
nal do Projeto de Resolução n" 20, de 1991, 
que autoriza a Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Te
souro Municipal (LITM-Rio). 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. -
Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -
Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação finaL 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discusão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -ltein 
3' 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 21, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 21, de 1991 (Oferecida 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n~ 30, 
de 1991), que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina. -a elevar, tem
porariamente, o limite da dfvida mobi
liária pela emissão e colocação no mer
cado de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (LFTC) 
destinadas ao giro de outras 
1.733.014.371 LFTC com vencimento 
nos meses de abril e maio de 1991. 

A matériã "foi incluída em Ordem do Dia 
da presente sessão, em virtude_da aprovação 
na sessão ordinária anterior de requerimento 
de dispensa de interstlcio para a matéria. 

A Presidência esclarece ainda ao Plenário 
que a aprovação de tal requerimento tirou 
oportunidade dos Srs. Senadores apresenta
rem emendas ao projeto perante a Mesa. nos 
termos do disposto no art. 235, II, f, do Regi
mento Interno. 

Assim sendo, fica facultada a aprC?sentação 
de emendas nesta oportunidade. (Pausa.) 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o ãflroVarri-perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado ... 

O projeto ·vai à Comissão Diretora para 
a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- So· 
bre a mesa, I-edação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro Secretáriõ. 

b lida a seguinte: 

PARECER N• 37, DE 1991 
Da.-comissãci DiJe-tora- · 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 21, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de_ Resolução n'.> 21, de 1991, 
que autoriza o-Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar, temporariamente. o limite 
da dívida mobiliária pela emissão e colocação 
no me-rcado de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (LFTC) desti
nadas ao giro de outras 1.733.014.371 LFfC 
com vencimento nos meses de abril e maio 
de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de abril 
de 1991. - Carlos De'Carli, Presidente -
Dirceu Carneiro, Relator- Rachid Saldanha 
Derzi - Meira Filho - Lucfdio Portella. 

AN~QMJJA!l.E_CER__ 
N• 37, DE 1991 

Redação imal ao Projeto de Resolução 
n' 21, de 1991. 

Faço saber que~ Senado Federal aprovou, 
e eu, - , Presidente, nos 
termos do art. 48, item 28 do Regimento In
terno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 

Aritodza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar, temporariamente, o 
limite da sua dívida mobiliária pela emis
são e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giM 
ro de outras 1.733~014.371 LFTC, com 
vencimento ~9s meses de abril e m_aio de 
1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É o Governo do Estado de Santa 

Catarina autoil:Zado, nos termos dos arts. 6° 
e 8P da Resolução n~ 58, de 1990, do Senado 
Federal, a elevar o limite da sua dívida mobi
liária definida no art. 3_o da referida resolução. 

Parágrafo único. A elevação do limite da 
dívida mobiliária far-se-á pela emissão de Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina - LFTC. 

Art. 2~ As condições financeiras da emis
são de LFTC são as seguintes: 

I - a quantidade de títulos a ser emitida 
será a suficiente para promover o giro de 
1.733.014.371 LFTC, -cujo ·vencimentO ocor
rerá nos meses de abril e maio de 1991, dedu~ 
zida a parcela de 12% a títulos de juros; 

II -modalidade: nominativa-transferível; 
- -III - rendimento: igual ao das Letras Fi

nanceiras do Tesouro Nacional; 
IV- prazo: até 1826 dias; 
V- valor nominal: Cr$ 1,00; 

VI - forma de cÕlocação: através de ofer
tas públicas, nos termos da Resolução n~ 565, 
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central 
do Brasil. 

Art. 3'' O Senado Federal, durante os 
exercícios de 1991 a 1994, somente apreciará 
pedidos de emissão de títulos do Governo 
do Estado de Santa Catarina relacionados à 
rolaiein da dívida àiUal e ao estabelecidõ no 
art. 33 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias. --

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A 
redação final que acaba de ser lida vai à publi
cação. 

Sobre a Mesa. requerimento que s_erá lido 
pelo Sr. Primeiro Sea::retário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N•111, DE 1991 

Nos termos do art. 32,1 do Regimento In
terno, requeiro dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redação fi
nal do Projeto de Resolução no 21, de 1991, 
que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar, temporariarriente, o limite 
da Dívida Mobiliária pela- emissão e -coloca
ção no mercado de Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Santa Catarina (LFTC) 
destinadas ao giro de outras 1. 733.014.371 
LFTC com vencimento nos- meses de abril 
e maio de 1991. 

Sala das Sessões,_9 de abril de 199L -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Aprovado o requerimento, passa-se à ime~ 
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação finaL 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Se:na_dor.es _que a (!.provam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada._ 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Não 
havendo quorum em plenáriO para prossegui
mento da sessão, ficam adiados os itens res
tantes da pauta. 

São os seguintes os itens cuja aprecia~ 
ção fica adiada: 

ltem4 

MENSAGEM N• 52, DE 1991 
Escolba de autoridade 

DiScussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem n~ 52, de 
1991 (n• 53191, na origem), de 5 de feve
reiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Doutor 
Vantuil Abdala, Juiz Togado do Tribu~ 
nal Regional do Trabalho da 2• Região, 
com sede em São faulo - capital', para 
compor o Tribunal SuperiOr do Traba~ 
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lho, na vaga reservada à magistratura 
trabalhista de carreira, decorrente da 
aposentadoria do Ministro Carlos Alber
to Barata Silva. 

Item 5: 

MENSAGEM N• 235, DE 1990 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~" 
235, de 1990 (n• 902/90, na origem), de 
12 de dezembro _Qe 1990, pela qual o 
Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do 
.Senhor Paulo Dyrceu Pinhçiro, Ministro 
de Segunda Classe, da Oureira de Di
plomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Is
lâmica do Paquistão. 

Item 6: 

MENSAGEM N• 61; DE 1991 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comis_~ão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
61, de 1991 (n• 91/91, na origem), de 
7 de março do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Sena.do a escolha 
do Senhor Aderbal Costa, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto ao Governo do 
Estado do Kuwaite. 

O SR. PRESIDENTE (Moira Filho)- Na· 
da mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são, designando para a extraordinária de 
amanhã, a realizar-se às 11 horas e 30 mínu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 17, de 1991 (apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia como conclusão de seu Parecer n~ 25, 
de 1991), que suspende, de acordo com a 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Fe-

deral, ein acórdão de 5 de dezembro de 1984, 
a execução do n~ 3, do parágrafo único do 
art. 20 da Constituição do Estado de São Pau
lo, por infringente do art. 52, item X, da 
ConstittiiÇ"áO FederaL 

-2-
DiscUsSão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia sobre a Mensagem n~ 52, de 1991 (n~ 
53/91, na origem), de 5 de fevereiro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à Deliberação do Senado 
a escolha do Doutor V antuil Abdala, Juiz 
Togado do Tribunal Regional do _Trabalho 
da2• Região, com sede em São Paulo- Capi
tal, para compor o Tti.lmnal Superior do Tra
balho, na vaga reservada à magistratura tra
balhista de carreira, decorrente da aposen
tadoria do Mini$tro Carlos Alberto Barata 
Silva. 

-3-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissã.o de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n~ 235, de 1990 
(n~ -902190, na origem), de 12 de dezembro 
de 1990, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete ã deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
Ministro de Segunca Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Islâmica 
do Paquistão. 

-4-
Discussão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n~ 61, de 1991 
(n~> 91/91, na origem), de 7 de março do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Aderbal Costa, Ministro 
de Prime~ra Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer O Cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo do Estado do 
Kuwaite. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Está 
encerrada a sessão. 

(Levania-se a sessão às 18 horas e 22 
minUtos.) -

Retificação 

ATA DAn~ SESSÁO, 
REALIZADA EM 7·3·91 

(Publicada no DCN 
Seção II - de 8·3·91) 

Na página n9 679, 3' coluna, na leitura de 
comunicações exclua-se por publicação inde
vida, o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -So· 
bre a mesa, comunicações que -serão lidas 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidas as seguintes: 
Of. Liderança n9 16/91 

Brasília, 6 de março de 1991 
Senhor Presidente, 
Na forma do Regimento Interno do Senado 

Federal, tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência que indico, para exercer as fun
ções de Vice-Líderes do Partido do Movi
mento Democrático BrasilFiro, no Senado 
Federal, os Senhores Senadores: 

Cid Sabóia de Carvalho 
Coutiilho Jorge 
Garibaldi Alves Filho 
José Fogaça 
Ronaldo Aragão 
Mansueto de Lavor 
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os 

protestos de estima e distinta consideração. 
-Senador Humberto Lucena, Líder. 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex~ que indico, para a função 
de Vice-Lfder do Partido Democrático Social 
(PDS), o Senador Esperidião Amin. 

Atenciosamente,- Senador Oziel Carnei
ro, Líder do PDS. 

Brasília, 20 de fevereiro de 1991 
À Secretaria-Geral da Mesa 
Senhor Presidente, 
O Partido Democrata Cristão, através de 

seus membros da Casa, os senadores abaixo 
subscritos, elegeram o Senador Amazonino 
Mendes para exercer as funções de Líder do 
Partido. 

Atenciosamente, - Senador Epitácio Ca
feteira- Senador Gerson Camata- Sena
dor Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- As 
comunicações lidas vão à publicação. 
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SENADO FEDERAL 

L -ATA DA 34' SESSÃO, EM 10 
DE ABRIL DE 19!11 

1. 1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.7.1 Pareceres 

Referentes hs seguintes matérias: 
- Oficio n° S/15/91, do Sr. Governa

dor do Estado do Ceará, encaminhando 
solicitação de alteração da Resolução do 
Senado Federal ri0 -39/89. (Projeto de Re
solução n° 24/91.) 

- Ofício n° S/14/91, do Sr. G_overna
dor do Estado da s-abia, encaminhando 
solicitação de emissão _e colocação no 
mercado de Letras FinanCeiras do Tesou
ro da Bahia-I..FI'BA, destinadas ao giro 
de 716.654.004 LFTBA correspoildentes 
ao total de títulos com vencimento em 
abril, maio e junho de 1991. (Projeto de 
Resolução n° 15/91.) 

L2.2 _Leitura de ptojetos 

- Projeto de Lei do _Senado n° 64/91, 
de autoria_ do s~nador Maurício Corrêa, 
que exige autoriza-ção prévía do l\.1inisté
rio da Satíde e do órgão Ambiental Fede
ral para a importação de _resíduos para 
reciclagem industrial e outros fins, em 
conformidade com o art. 225 da Consti
tuição Federal. 

- Projeto de Lei do, Senado n° 65/91, 
de autoria do senador Mareio Lacerda, 
que altera os §§ 1° e 3~ do art. 42 da Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatu
to da Criança e do Adolescente). 

SUMÁRIO 

- Projeto de Lei do Senado n° 66/91, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que dispõe sobre a necrópsia co
mo método de diagnóstíco médico e de 
investigação méd.ico_-legal e dá outras pro
vidências. 

_ - Projeto de Lei do Senado n° 67/91, 
de; autori_a __ do Senador Marco Macie~ 
que dispõe sobr~ participação dos traba
lhadores na gestão das empresas e dá ou
tras providências. 

1.2.3 _Requerimentos 

- Nos 112 e 113./91, de autoria do Se
nador Mário Covas, SolicitandO do Minis
tro do Trabalho e Previdência Social e 
da Ministra da Economia, Fazenda e Pla
nejamêfito, informações que menciona. 

- NO 114/91, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando aos Minis
tros das Relações Exteriores, da Saúde, 
da Infra-Estrutura e ao Sr. Secretário 
Nacional do Meio Ambiente, informa
ções que menciona. 

L24 _ Comunicaç§.o 

Dó Seiiàdor Júlio Campos, que se au;. 
-,sent8rá do Pafsl -no período de 13 a 23 
de abril do COrrente mês. · 

1.25 _ Requerimentos 

- NO 115/91, & autoria do_ Sena:dor 
Mãnsueto de lavor, solicitando- dispensa 
de interstício e prévia disúlôuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n° 24/91, 
que altera os termos da Resolução_ n° 
39/89, do Senado f:ed~al, a fim de que 

figure na Oideili do Dia da sessão seguin
te. Aprovado. 

- N° 116/91, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, solicitai:Ldo dispensa 
de interstício e prévia distn"buição de avul
sos para o Projeto de Resolução ri 0 25/91, 
que autoriza _o Governo do Estado da 
Bahia a emitir e colocar no mercado Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado 
da Bahia, destinadas ao giro de 
716.654.004-l.FTBA, correspondentes ao 
total de tfiulos com vencimentos em abril, 
maio e junho de 1991, e dá outras provi
dên_c_ias, a ~ de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N° 117/91, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando o compare
cimento ao Plenário dO s·enado Federal 
da Ministra da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, para prestar esclarecimentos 
sobre o andamento das recentes negocia
cjSes do Governo brasileiro c_om os credo
res internacionais, acerca da dívida exter
na do Brasil. 

L3. - ORDEM DO OlA 

_iroje-to de Resolução n° 17, de 1991 
(apresentado pela Comissão de Constitui
ção, Justiça- e Cidadania como concluslio 
de seu Parecer n_0_~, de 199g), ~gue su~
pende, de acordo com a_ÇI._ec:i$ão proferi
da pelo Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão de 5 de dezembro de 1984, a_ exe
cução do n° 3 do parágrafo 11nico do art. 
20 da Constituição do Estado de São Pau
lo, por- infrin"gente do art. si, it'ein." X, da 
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~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
EXPEDIENTE 

CBliTRO GlilAPICO DO SENADO PBDBRAL 

PASSOS i'ORTO 
DireiOr-Ocral do Seudo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
DireiOr Blicctltivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretol' Adlliailtrativo 
WIZ CARLOS DE BASrOS 
Diretor Iadutria1 

DIÁRIO DO CONGRBSSO NACIONAL 
I•JK'IIO IOb respouabilidade da Mesa do Seudo Federal 

ASSINATURAS 

Semestral --··-·············-··-·-·-·-·--··-··--·-·------ Cr$ 3.519,65 

PLORJAN AUGUSTO OOUI'INHO MADRUGA 
Diretor Adjaato TlfBgem 2.200 exemplarcl. 

Constituição FederaL Aprovado. À Co
missão Diretora para redação finaL 

Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 52, de 1991 (n° 53/91, na origem), de 
5 de fevereiro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor Vantuil Abdala, JUiz togado do 
Tribunal Regional do Trabalho da za Re
gião, com sede em São P_aulp_ - Capital, 
para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, na vaga reservada à Magistratura 
Trabalhista de Carreira, decorrente da 
aposentadoria do MinistrO Carlos Alber
to- Barata Silva. Aprcciaçfi.O-adiada por 
falta de quo_rum. _ 

Parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional sobre a Men~ 
sagem n° 235, de de 1990 -(n° 9<12190, na 

origem), de 12 de dezembro de 1990; pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco-: 
lha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de 
embaixador do Brasil junto k República 
Islâmica do Paquistão. Apreciaçlo adia
da por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional sobre a Men
sagem n° 61,_ de 1991 (n°-91191, na ori
gem), de 7 de março do corrente ano, pe
la qual o Senhor Presidente da Rep6bli
ca submete ~ deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Aderbal Co~ta, Minis
tro de Primeira- aasse, da carreira de di
plomata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto ao_ Governo do g~ 
tado do Kuaite. Apreciaç§.o adiada por 
falta de quorum. 

1.3.1_ Discurso após. a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON WEDEKIN ·• 
Ciiação da Fundação Terra Azul, entida
de ecológica de Camboriü - SC, com a 
divulgação da "Carta de Taquarinbas". 

1.3.2 _ Comunicação da Presidência· 

Convocação de sessão extraordinária' 
a realizar-se ·amanhã, às 11 horas, com 
Ordem do Dia que designa. 

1. 4- ENCERRAMENTO 

2 ATAS DE COMISSÕES 

3 MESADIRETORA 

4 LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PÃRTID"OS ~ -

5 COMPOSIÇÃO DE COMIS- .. 
SÕES-PERMANENTES 

Atâ da 34a Sessão, em 10 de abril de 1991 
· 1, a Sessão Legislªtiva Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS, 
ACHAM .SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: , 

Alcx:andre Costa - Alfredo Campos -
Almir Gabriel- Aluízio Bezerra - A.mir Lan
do - AntOnio Mariz - Aureo Mello - Beni 
V eraS- Ca:rlos De'Carli- CarlÔS Patrocínio 
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sa
boia de Carvalho- Cout_inho Jorge'- Dirceu 
Carneiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy 
- Eduardo Suplicy - étcio Álvares. - Esperi
dião Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando 
Henrique Cardoso -Flaviano Melo - Fran
cisco RoUemberg - Garibaldi Alves - Ger
son Camata - Guilherme Palmeira - Hélio 
Campos - Henrique Almeida - Humberto 
Lucena - Hydekel Fr~tas - lrapuan Costa 

Jtínior- João Rocha -Jonas Pinheiro- Jo
sapbat Marinho -José Eduardo- José Foga
ça - José Richa - José Sa_rney'- J11lio Cam
pos - Jünia Marise - Jutahy Magalhães -
Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Luddio 
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel -
Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício 
Correa - Mauro Benevides - Meira Filho -
MoiséS Abrão- Nabor Jünior- Nelson We
dekin - Ney Maranhão - Odacir Soares -
Onofre __ Quinan - _ Ozi~l Çarneiro - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimun
do Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar -
TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campelo -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (M~uro Beneví
des)- A lista de presença acusa o compare
c_iniento de 71 Srs." Senadores. Havendo nó
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iníciamos nos
sos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procederá ~- leitura 
do Expediente. 

É lido o seginte 

EXPEDIENTE 

PARECERES~ 

P AREC$~ N° 38, DE 1991 

Da ComissAo de Aaauntos EconOmicos 
sobre o Offcio "8" 15, de 1991, .do Senhor 
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Governador do Estado do Ceará, encami
nhando solicitação de alteração da Resolu
çlo do Senado Federal n° 39, de 1989. 

Relator: Senador Coutinho Jorge 

O Senhor Governador do Estado do Ce
ará encaminha, para deliberação do Senado 
Federal, pedido de alteração da Resolução 
D0 39, de 1989, objetivando aumentar a parce
la a receber como contribuição financeira 
não reembolsável no contexto da operação 
externa aprovada na referida resolução. 

Na situação original, o Senado Federal 
havia aprovado operação octerna de crédito, 
em favor do Governo do Estado do Ceará, 
para obras de abastecimento d'água e esgota
mento sanitário, no valor de DM 15,000,000.00 
(quinze milhões de marcos alemães), provi
dos pelo Kreditanstalt fur Wiederan
fhan/KFW, da Rep1iblica Federal da Alema
nha. 

EI!! função de novos entendimentos, o 
Governador do Estado obteve uma amplia
ção da parcela referente~ contribuição finan
ceira não reembolsável, vale dizer, doação, 
da ordem de DM 0,8 milhões ou_ DM 800.000, 
com o que tal rubrica passa de DM 0,9 pa
ra DM 1,7 milhão no referido projeto. 

Levando em conta que tal solicitação não 
implica em alterações seja nos objetivos do 
programa, seja nos entendimentos já assenta
dos, somos peta aprovação do pleito nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 24, DE 1991 

Altera os termos da Resoluç:io 
n° 39, de 1989, do Senado FederaL 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Dê--se ao art 1° da Resolução n° 

39, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 1 o ····························-··-······· 

Parágrafo único. "1\. contribuição 
financeira não reembolsável, propor
cionada pelo agente financeiro ex:ter
no, fica estabelecida em DM 
1.700,000.00 (hUm milhão e setecentos 
mil marcos alemães).11 

Art ZO Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art._3°Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Raimundo Lira, Presidente- Coutinho Jor
ge, Relator - Meira Filho _ Moisés Abria 
_ Valmir Campelo _ César Dias ..:.. Esperi
dião Am.im Aureo Mello Nelson Wede
kin _ Levi Dias _ Josaphat Marinho_ Hen
rique Almeida _ Dárlo Pereira_ Jtinia Ma
rlQe __ João ~acha _ Onofre Quinan. _ 

PARECER N" 39, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Oficio "S" 14, de 1991, 
do Senhor Governador do Estado 
da Bahia, encaminhando solicitaçfio 
de emissfio c colocaçã.o no mcrca-

do de Letras Financeiras do Tesou
ro da Bahia LFI'BA, destinadas 
ao giro de 716:654.004 LFTI!A, cor
respondentes ao total de tflulos com 
vencimento em abril, maio e junho 
de 1991. 

Relator: Senador Meira Filho 
O Senhor Governador do Es:tado da Ba

hia encaminha, para exame do Senado Fede
ra~ pedido de autorização para emissão e co
locação no mercado, através de ofertas públi~ 
cas, de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado da Bahia, destinadas ao giro de um 
total calculado pelo Banco Central do Brasil 
de 716.654.004 (Setecentos e dezesseis mi-

Vencimento 

15.04.91 
15.05.91 
15.06.91 

lhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil e 
quatro unic3_a~es) LFTBA. com vencimento 
em abril, maio e junho de 1991. 

A emissão deverá ser realizada nas seguin
tes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos; · 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até 730 dias; 
c) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) características dos títulos a serem subs

tituídos: 

Quantidade 

198.872.001 
198.872.001 
318.910.002 

716.654.004 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a sereni -emitidos: 

COiocaÇAo 

Abril91 
15.05.91 
15.06.91 

Vencimento 

15.04.93 
15.05.93 
15.06.93 

h) forma de colocação: através de ofertas 
póblicas, nos termos da Resolução n° 565, 
de 20.09.79, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 4.828, 
de 17.289. 

Informa o solicitai:tte qtie o Governo do 
Estado, diante da conjuntura nacional, ades
peito de severas medidas de contenção de 
gastos a que deu infcio nesta administração, 

. busca recursos para manter o equillbrio en
tre recei~ e d~spesa daquela Unidade Fede
rativa. 

A apreciação da matéria está subordina
da a vários dispositivos constitucionais e, es
pecificamente, à Resolução do Senado Fede
ral n° 58!90, tendo a análise documental foca
lizado, especialmente, as disposições incluí
das em seus arts. 4°, go e 10. 

Com relação ao primeiro deles, documen
tos integrantes do processo informam que, 
a despeito de existirem débitos do Governo 
do Estado da B3h13 ju.D.to ao INSS, FGTS e 
PIS/Pasep/Fínsocial, os mesmos encontram
se em f.a:se" adiantada de negociação, com vis
tas~ sua regularização. Já no_ que se refere 
aos outros dois artigos, a doêumentação aten
de às necessidades presentes. 

Qlfánto-ao mérito, o parecer DEDIP/DIA
. RE-91!136, de 9 de abril de 1991, do Banco 
Central, que integra o processo, não aponta 
nenhum óbice à operação. Informa, entretan
to, que_ o_ Governo do Estado propôs-se a 
não emitir novos titulas, nos exercícios de 
1991 e 1992, exceto aqueles destinados à rola
gem ou substituição da dfvida, bem como 

Titulo 

5S07:l0 
550730 
550730 

Data .Base 

15.04.91 
!5.05.91 
17.06.91 

aqueles previstos no art. 33, das DisposiÇões 
Tra-IiSifõrias da Constituição FederaL 

Ante o o:posto, somos pelo acolhimento 
do pleito nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- - _N" 25, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a emitir e colocar no mer
cado Letras Financeiras do Tesou
ro dQ-Estado da. Bahia, destinadas 
ao giro de 716.~004 ;rFrBA cor
respondentes ao. tOtal de tf!ulos com 
vencimento em.'abril, maio c junho 
dC 1991 ie dá o,Útras providências. 

;O SenadO Federfo,l resolve: 
Art. 1° É o Gov~rno do Estado da Bahía 

autorizado, nos t~os do art 8°, da Resolu~ 
ção n° 58/90, do Sepado Federal, a emitir e 
colocar no mercadO Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado 1 da Bahia, destinadas ao 
giro de 716.654.004 (setecentos e dezesseis 
milhões, seiscentos;d'cinqüenta e quatro mil 
e quatro unidades) LFIBA. com vencimen
to em abril, maio e ]Unho de 1991. . 

Art. 2° As cond~ções financeiras básicas 
da operação de crédito são as seguintes: 

--I) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos tftulos ~ sei-em substitufdos; 

II) modalidade: .nominativa-transferfvel; 
lli) rendimentoS: igual aos das Letras Fi

nanceiras do Tesouto Nacional (mesma ta-
xa referencial); 1 

IV) prazo até 730 dias; 
V) valor nominal Cr$ 1,00; 
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VI) características dos títulos a sçremsubs
tituldos: 

Vencimento 
15-04-91 
15-05-91 
15-06-91 

Quantidade 
198.872001 
198.872001 
318.910.002 

716.654.004 

VII) previsão de colocação e vencimen-
to dos títulos a serem emitidos: --

Colocaçlo 

Abril91 
15.05.91 
15.06.91 

Vencimento 

15.04.93 
15.05.93 
15.06.93 

VIII) forma de colocação: através de ofer
tas públicas, nos termos da Resolução n° 565, 
de 20.9.79, do Banco Central do Brasil; 

IX) autorização legislativa: Lei n° 4.828, 
de 17.289 . . . • . . 

Art 3° O Senado Federal, durante os eXer- · 
ciclos de 1991 e 1992, somente aPreciará pe
didos de .emissão de títulos do Governo do 
Estado da Bahia relacionados à rolagem ou 
substituição da divida, bem como ao estabele
cido no art. 33 das Disposições Transitórias 
da Constituição FederaL 

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

Art 5° Revogam-se as disposições em con-
trário. · · 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991.
Raimundo lira, Presidente - Meira Filho 
- Relator - Moisés AbrAo Rui Bacelar 
Coutinho Jorge _ César Dias _ Eduald.Õ 
Suplicy _Nelson Wedekin _A.g.reo Mello 
_ Jtlnia Marise _ J;!•peridiio Amin _ Levy 
Dias _ Josaphat Marinho _Henrique AI-_ 
meida __ J?ario P~reira._ J~o RocJ;ta _ . 
Onofre Qliiilan _ Valm.ir Campelo. 

. ' 

O SR. PRESIDENTE (Mâuio Bcne'vi-. 
des)- O Expediente lido Vafà-Jmblicaç.ão.~. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 64, DE 1991 

Exige autorização prévia do Mi
nist6io da Sadde e do órgão Ambien
tal Federal para a i.mportaçã.o de re .. 
s!duos para reciclagem industrial e 
outros fins, em conformidade com 
o art 225 da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° A importação e a comercialização 
de resíduos para reprocessamento industrial 
ou outros fins no PaiS. só poderão ser realiza
dos com autorização do IBAMA - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

Titulo 

550730 
550730 
550730 

Data-Base 

15.04.91 
15.05.91 
17.06.91 

sos Naturais Renováveis e do órgão compe
tente do Ministério da Saúde. 

ArL 2° Para a obtenção da autorização 
prevista no artigo anterior, o importador de 
resíduos considerados perigosos ou tóxicos 
p3ra a saúàe humana e o meio ambiente, de
verá comprovar condições de prover os cui
dados necessários ao condicionamento, trans
porte, armazenamento, desativação, manipu
lação e processamento dos produtos e even
tuais novos resfduos, especialmente quanto 
à sua disposição final. 

ArL 3° Fica proibida a importação de re
síduos perigosos e tóxicos: 

I - quando estiverem proibidos o uso, re
processamento ou m.ariipulação no país de 
origem; 

II -quando os importadores tiverem ante
cendentes de descumprimento da legislação 
ambiental e de segurança do trabalho. 
-· Art. 4° O poder público estabelecerá, 
no prazo de 60 (Sessenta) dias da publicação 
desta lei, classificação das vias de entrada 
no PaiS aptas a receberem as substâncias e 
produtos considerados perigossos ou tóxicos 
para a saóde humana e o meio ambiente. 

Parágrafo único. O Ibama realizará, Oia
nualmente, auditoria, dos procedimentos e 
condições das vias de entrada, indicadas nos 
termos do caput deste artigo. 

AJt. 5° _Cabe ao importador o ônus dos 
cuidados especiais necessários ao cumprimen
to do disposto nesta lei 

Art. 6° A infrigência ao disposto n"esta 
lei sujeíta o infrator à apreensão e perda 
do produto, e pena de reclusão de 2 (dois) 
a 3 (três) anos, independentemente da res
ponsabilidade civil pela reparação dos danos 
causados. 

Art. 7° Esta lei em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

No final de 1989, um e-pisódio ocorrido 
na Indústria Metalúrgica AÇoS Anhangüera, 
no EStadO de São Paulo· revelou, de manei
ra dramática, as Conseqüências de uma práfi-

ca que, wrrateiramente, tem se firmado nas 
relaçõeS entre os pa!Sesricoseospa~es pobres. 

O lixo gerado pela atividade industrial 
do Primeiro Mundo não só tem criado pro
blemas locais de depósito como tem gerado 
um comércio ativo que inclui restduos perigo
sos e tóxicos. 

No caso de Aços Anha.ngüera, citado 
aqui ape·nas a título de exemplo, três traba
lhadores morreram e mais de cinqüenta fo
ram hospitalizados antes que denúncias de 
sindicalistas e jornalistas e abertura de inqué
iito na Procuradoria-Geral da República 
mostrassem que a causa da tragédia era a 
ocorrência de melais pesados cm material im
portado para- reciclagem processado na in
dústria. 

De tempOs em tempos o assunto importa
ção de resíduos perigosos volta à tona, mos
trando que a aineaça Cstã ·aí e poderá resul
tar, cumulativamente, em desordem ambien
tal e novas sfndromes de graves proporções. 
No dia 3 âe marçci deste ano, o jornal Cor
reio Brasiliense publicou matéria de autoria 
da jornalista Vera Ramos, de cujo texto des
taco o seguinte: 

''Fazendo fronteira ao norte com 
o maior e mais perigoso produtor de 
lixo do mundo - os Estados Unidos 
- tanto a América Latina quanto o 
Caribe se situam na linha de frente 
do comércio internacional de res(duos 
tóxicos. Segundo inventáriõ feito pe
lo Greenpeace, a quase totalidade dos 
pafses dessãs duas regiões é alvo siste
mático da investida de agenciadores 
norte-americanos em busca de locais 
onde possa Cstocãr grandes quantida
des de lixo. 

NoS últimos dois anos, a situação 
tem pioràdo. Além do aumento signifi
cativo do número desse tipo de comér
cio, os ambientalistas descobriram o 
surgimento de técnicas mais sofistica
das para ludibria·r as autoridades sani
tárias dos pafses depositários. Anterior
m.enl.e a inlportação desses resíduos 
era tratada como simples descarrega
mento realizado em algum canto isola
do da costa litorânea. Agora os agen
ciadores alegam que os entulhos po
dem ser usados como material reCicla
do para projetas de construção de ro
dovias e mesmo como combustível 

Embora a imprensa internacional 
tenba denunciado tais fatos, os comer
ciantes de resíduos"Sempreargumenta
ram a seu favor que os locais escolhi
dos como depósito eram despovoados. 
Garantiam ·que todo o material era 
enterrado em regiões remotas, de pre
ferência em desertos. 

Mas a prática tem sido diferente. 
Segundo ambientalistas europeus, o 
boa parte do lixo produzido pelos pa
íses industrializados está sen'do descar
rega"do em nações mais pobres com 
grande densidade populacional. E ain
da que os agenciadores aleguem que 
esses resíduos estão· sendo aproveita-
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dos em projetas de reciclagem, mes· 
mo assim o lixo tóxico não é eliminado. 

Não importa qual seja o processo 
tecnológico utilizado, -os resfduO.s per
manecem intactos e com alto poder 
poluente. O entulho resultante desses 
programas de reciclagem continuará 
depositado no pafs que o importou 
como material reciclado. Além desses 
argumentos falsos os programas de 
desenvolvimento reafizadoscom mate
rial reciclado têm sido adorados por 
países que não necessitam dCsse tipo 
de projeto." ( ... ) 

Segundo o inventário do Grcenpc
ace, entre 1986 e 1989, o pafs rece_beu 
seis carregamentos de resíduos tóxi
cos exportados por agenciadores dos 
Estados Unidos, Eorto Rico, Bélgica, 
Dinamarca e Itália. A maioria desse 
lixo despachado para. o território bra
sileiro continha grandes quantidades 
de chumbo, cádmio, arsênico, entre 
)Utros metais pesados. 

O primeiro carregamento denun
ciado pelo inventário data de 1987 e 
foi importado pela Metalúrgica Du
tury S.A. de Belo Jardim. O Brasil 
acertou a importação de quatro na
vios contendo lixo tóxico da empresa 
norte-americana DeBate Metais, da 
cidade Ponchatoula, em Lousiana. Es
sa mesma firma teria despachado 2500 
toneladas de resíduos de chumbo pa
ra a Acumuladores Reitor Ltda., com 
sede em l..o_ndrína, Paraná. A segun
da den(mcia envolve a empresa Fee
se Indóstria e ConiérciO de- Metais." 

Diante de um quadro como esse, tão bem 
descrito na matéria, faz-se urgente o encami
nhamento responsável de medidas que cons
tituam um freio à escalada d_esse_verdadeiro 
atentado que se comete contra as popula
ções dos países pobres. NQ caso brasileiro, 
é preciso abrir o debate sobre uma legisla
ção rigorosa, capaz de criar deveres de con
trole e fiscalização para o estado e punição 
para os infratores. 

O projeto de lei ora apresentado ao julga
mento do Congresso· Nacional pretende s_er, 
mais do que um texto definitivo sobre-maté
ria de tal comploc:idade, um chamamento às 
entidades da sociedade civil, sobretudo as 
das áreas técnicas e cientllica para que con
tribuam para o aperfeiçoamento dos termos 
de uma resposta brasileira a este problema 
de escala mundial. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Senador Maurício Corrêa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 65, DE 1991 

Altera os §§ 1° e ~ do art. 42 
da Lei n° 8.069, de 13-"d.c julho de 
1990 (Estatuto da Criança c do Ado
lescente). 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° Os §§ 1° e JO do art. 42·da Lei 

n° 8.069, de 1990, passam a ter a seguinte re-
dação: -

"Art 42 .............. : ............. ~.--.. -·--
§ 1° Não podem adotar os irmãos 

do adotando. 

§ 3° O adotante e seu cônjuge ou 
concubino hão de ser, pelo menos, de
zessi!is- anOSfuaíS Velhos que õ adotan
do." 

Art 2° Esia lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em con
trário. 

Jti.Stificaçlo 

A proposta, objelo do presente, é a de, 
primeiramente, extirpar-se da redação do § 
~o do art 42 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente a incompreensível proibição de 
adoçáo pelos ascendentes. 

A lei observa os costumes e estes nascem. 
ecpontaneamente, das necessidades sociais. 
Agasalhados na ética, não há porque rejeitá
los. 

Por isso é que se procurou c_orrigii a 
atual redação_dada ao §_l0 

__ do art. 42: por
que avós costumam adotar os próprios netos 
quando os pais são indignos ou insuportavel
mente problemáticos~_ Tornar defeso aos 
avós o processo de adoção é manifesto desco
nhecimento da realidade jurídica deste Pafs, 
quanto ao assunto. 

Quanto à alteração do § 3° do mesmo 
art. 42 daquele estatuto, deve-se à necessida
de de que_ também o cônjuge, ou concubino, 
do adolante, tenha, com aquele, significati
va diferença de idade, tornando compatível 
a relação familiar. 

Essa _alleraçáo proposta baseia-se, _tam
bém. na praxis jurídica. É do quotidiano dos 
Juizados de Menores - hoje denominados 
Juizados da Infância e da Juventude- o con
flito de interesses entre pessoas de idades 
concorrentes. Note-se que, independenten·en
te do estado civil, podem adotar os maio.·es 
de vinte e um anos_(art. 42, ca~u_t) e que a 
idade dO adotante -há de ser, pelo menos 16 
anos superior à do adotando (§ 30 do art. 
42). Conseqüentemente, há, hoje, a possibiliM 
dade de diferença mínima entre a idade do 
adotando e a do cônjuge ou concumbino do 
adotante, isto é, de o "filho" e a "mãe" terem, 
praticamente, a mesma idade. 

Sala das sessões, 10 de abril de 1991. -
Senador Mareio Lacerda. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.069, 
DE 13 DE JULHO DE 1990 

(Estatuto da Infância e do Adolescente) 

·····-····································-·····--·--Art. 42. Podem adotar os maiores de vin-
te e um anos, independentemente de estado 
civil. 

§ 1° Não podem a dotar os ascendentes e 
os írmão-s do adotando. 

§ ZO A adoção poi' ambos- os cônjuges 
ou t::oncubinos poderá ser formalizada, des
de que um_ deles tenha completado vinte e 
um anos de idade, comprovada a estabilida
de da família. 

§ 3° O adotante há de ser, pelo menos, 
deZesseis anos mais velhos do que o adotando. 

§ 4° Os divorcíados e oi jUdicialmente se
parados poderão adotar conjuntamente, _con
tanto que acordem sobre a guarda e o regi
me de visítas, e deSde" o estágio de convivêri
cia tenha sido _iniciado na constânCia da so
ciedade conjugal. 

§ 5° A adoção poderá ser deferida ao -ado
tante que, após inequívoca manifestação de 
vontade, vier a falecer no curso do procedi
mento, antes de prolatada a sentença. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 66, DE 1991 

Dispõe sobre a necrópsia como 
método de diagnóstico médico e de 
investigação médico-legal e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta~ 
Art. 1° Anecrópsia é o conjunto de méto

dos e técnicas médico-cientificas, utilizado 
em cadáveres, COiri as seguintes finalidad"es: 

I __ determinação do diagnóstico da cau
sa mortis e aspectos correlatas aos objetivos 
de investigação médica, ou da salvaguarda 
da safide pfiblica; 

II - determinação do diagnóstico da cau
sa mortis e demais aspectos, através de téc
nicas multidiscíplinares a serem- utilizadas 
em investigações da perícia médico-legal; 

III- estimulo ao avanço dos conhecimen
tos científicos vigentes relacionados a aspec
tos patológicos e patofisiológicos das doen
ças e do ensino médic a nfvel de graduação 
e pós-graduação; 

IV - remoção de órgãos, partes ou teci.,. 
dos orgânicos destinados a transplantes ou 
à extração de medicamentos biológicos. 

Art ZO A necrópsia será realizada por 
médico especializado em patologia ou inves
tido da função de perito médico-legai. 

§ 1° O médíco-perito será auxiliado por 
técnicos e auxiliares de necrópsia cujo treina
mento e atribuições serão definidos pelo ór
gão competente do Poder Executivo. 

§ 'lf' As atividades relativas às _profissões 
de que trata este artigo são consideradas in
salubres. 

Art JO A necrópsia será considerada: 
I- obrigatória, quando: 
a) houver a certeza ou suspeita da ocor

rência de morte criminosa; 
b) quando houver a certeza OJ!_ a suspei

ta de que a morte resultou de doenças de 
notificação compulsória ou cujas caracterfsti
cas coloquem em risco a 3!1úde pfiblica; 

c) quando a morte resultar de causa vio
lenta, especificamente de acidente de traba
lho_ ou de doença não assistida por médico; 

d) a morte não tiver diagnóstico firmado; 
e) o paciente vier a falecer durante trata

mento em regime de internamento em hospi-
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tal de ensino de faculdade de medicina reco
nhecida. 

II - Opcional, quando tiver por ojetivo: 
a) o estabelecimento do diagnóstico de 

certeza da causa mortis e seus corolários 
técnicos; 

b) o aprofundamento do conhecimento 
médico-científico de certas patologias; 

c) o ensino médico da especialidade de 
patologia e especialidades correlatas; 

d) a remoção de órgãos, tecidos ou par
tes de cadáver para utilização em transplan
tes ou para a extração de medicamentos bio
lógicos. 

§ 1° As necrópsias de que trata o inciso 
I deste artigo poderão ser utilizadas para a 
remoção de órgãos, tecidos ou partes do ca
dáver para transplante ou para extração de 
medicamentos biológicos, desde.que: 

a) não haja, a priori, manifestação for
mal contrária do de cujus legalmente capaz; 

b) não haja prejufzo_da ação pericial; 
c) haja estrutura de conservação de ór

gãos para transplantes; 
d) a necrópsia seja realizada em tempo 

hábil; 
e) o cadáv~ não seja portador de doen

ça transmissível ou degenerativa que contra
indique o uso de seus órgãos; 

§ 2° As necrópsias de que trata o inciso 
II deste órgão serão realízadas mediante a 
apresentação da autorização formal do de 
cajus legalmente capaz, da família ou do res
ponsável legal. 

§ 3° A remoção de órg§os, tecidos ou par
tes do cadáver de que trata o inciso II, letra 
d, deste artigo, será realizada mediante a 
apresentação de autorização formal, para es
se fim, do de cujus legalmente capaz, da fa
mília ou do responsável legaL 

Art 4° As necrópsias e as remoções con
comitantes à conservação de órg§os, tecidos 
ou partes para transplante, serão realizadas 
en1 hospitais ou institutos médico-legais, cm 
ambiente tecnicamente apropriado e dotado 
dOs equipamentos mínimos necessários, defi
nidos em ato do órgão competente do Poder 
Executivo. 

§ 1° As necropsias pOderiO ser realiza~ 
excepcionalmente, por médico provisoriamen
te investido da função de perito médico-le
gal, e em codiç~s não idealmente apropria
das para ~I .fim, desde que requisitado for
malmente pela autoridade re&JX>nsável pela 
investigação de mortes necessariamente sus-
peitas. ' 

§ 2° O mé,dico requisitado para preStai 
a função temporária de perito médico-legal 
pode recusar-se a cumprir a determinação 
alegando, por escrito, incompetência técnica. 

Art 5° As necrópsias serão realizada8 
após duas horas da constataçlo do óbito, res
salvados os casos em que o médico perito 
ou patologista apresenta, pOr escrito, razões 
que justificam o não cumprimento desse prazo. 

· § 1 °Verificado o-óbito, poderá ser efetua
da a qualquer tempo a remoção de 6rg:5os, 
tecidos ou partes do cadáver destinados a 
transplantes. 

§ 'lfJ A realização da necrópsia para remo-

Ção de órgãos, tecidos ·ou partes do cadáver 
dependerá da verificaçãoo irrefutável da 
morte cerebral por método clínico e, no mí
nimo, por dois métodos complementares de 
alta confiabilidade, aceitos pela comunidade 
cientifica mundial para esse fim, em declara
ção assinada pelo médico assistente do pacien
te e por dois médicos não participantes da 
equipe de transplantes, sendo um desses, ne
cessariamente, neurologista ou neurocirurgi§o. 

Art. 6° As necrópsias não poderão des
truir ou adulterar tecidos ou estrututas orgâ
nicas utilizáveis na ident!ficação do cadáver. 

Art. 7° & lâminas histológicas ou peças 
anatomopatológicas do cadáver, necessárias 
para a elucidação de quesitos médico-legais, 
~o preservadas pelo prazo mínimo de cin
co anos. 

Art. 8° Os laudos médico-periciais da res
ponsabilidade legal do médico legista segui
rão o padrão técnico esta~lecido em ato 
do órgão competente do Poder Executivo, 
devendo ser respondidos_os quesitos adicio
nais formulados pela autoridade responsável 
pela investigação da morte. 

Art. ~Não poderão ser separadas partes 
do cadáver, (!!Cceto as peças anatomopatoló
gicas e órg.ãos, tecidos ou partes destinados 
a transplantes ou ex:tração de medicamentos 
biológicos. 

Art. 10. Terminada a necrópsia, o cadá
ver será cOndigna e esteticamente recompos
to e entregue :à famfiia ou ao responsável le
gal para inumação, cremação ou doação pa
ra estudo em faculdades de ciências da sa:úde. 

Parágrafo único.- Os cadáveres que não 
forem reclamados pelas famfiias ou responsá
veis legais no prazo de um mês após a mor
te ficarão sob a responsabilidade do municí
pio, que poderá: 

I -preferencialmente, doá-los a faculda
des de ciências de satíde para o ensino de 
Anatomia Descritiva e Topográfica; 

II- submetê-los a inumação ou à crema
, ção !is ~ensas-·do governo municipaL 

Art 11. A necrópsia poderá- ser executa
da após a exumação do cadáver, desde que 
devidamente requisitada pela autoridade res
pondvel pela investigação da morte e notifi
cada a administração do cemitério. -

Art. 12 A manipulação do cadáver duran
te a necrópSia deverá ser revestida da neces
sária salvaguarda da saúde dos membros da 
equipe têcnica, segundo ato do órgão compe
tente do Poder Executivo. 

Parágrafo único~ Os dejetos ou restos l:is
sulares resultantes da necrópsia terão desti
nação estabelecida em ato do órgão compe
tente do Poder Executivo. 

.Art. 13. Incumbe ao Ministério da Satí
de fiscalizar a execução das necrópsias médi
cas, médico-científicas, bem como as relacio
nadas com transplante ou extração de medi
camentos biológicos, cabendo ao Ministério 
da Justiça fiscalizar as necrópsias médico-le
gais. 

Art. 14. SãO prOibidos: 
I - a_ compra, a venda., a interm.ediaç§o 

ou quaisquer tipos de operações e relações 
comercias que envolvam órgfios, tecidos ou 

parte de cadáver destinados a transplantes 
ou à e:x:tração de medicamentos biológicos; 

II - a posse, a guarda, o porte, o trans
porte ou a preservação de órgãos, tecidos 
ou partes de cadáver por pessoas não autori
zadas; 

III - a manutenção ou a preservação de 
cadáveres ou de suas partes em locais não 
autorizados. 

Art. 15. Os que infringirem os dispositi
vos desta lei abaixo indicados ficarão sujei
tos às seguintes penas: 

I- arts. 1°, 4°, 7°, SO, 10 e 11: 
Pena- detenção de seis meses a dois anos; 
II- arts. 2°, go, 5°, 6°, 9° e 14, II e III: 
Pena - detenção de dois a três anos; 
m- art. 14, I: 
Pena- detenção de três a quatro anos. 
ParágrafO- ünico. A pena será acrescida 

de um terço se o infrator for médico, enfer
meiro, aux:iliar, ajudante de enfermagem ou 
servidor da administração hospitalar, ou de 
instituto médico-legaL 

Art. 16. O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições ein 
contrário. 

Justificação 
A sociedade, através do tempo, tem reve

renciado os seus mortos através de manifesta
ções de respeito e de piedade. Assim sendo, 
mesmo que do ponto de vista legal a morte 
extinga a personalidade civil, os grupos so
ciais cristalizam no cadáver toda a sua con
descendência e magnanimidade. O "de cu
jus" deve ser e será homenageado indepen
dentemente dos seus eventuais atas negati
vos, anistiados in totum. Ressalte-se a violên
cia com que a sociedade revida atas de vili
pêndio aos seus mortos. O próprio Código 
Penal estabelece punição para tais atas nos 
seus artigos 209 a 212 

Profundamente arraigada a esta tradição, 
com bases religiosas, mfsticas e mágicas ime
moriais, a sociedade brasileira concentra sen
timentos os mais piedosos em relação aos 
seus mortos- a caracterização máxima da in
capacidade. Como consecjüência, a necrópsia, 
isto é, o conjunto multidisciplinar de méto
dos e técnicas destinadas a diagnosticar a 
causa morti& em todas as suas nuances cons
tituindo-se, ainda, em indispensável instru
mento de avanço científico, sempre foi enca
rada com grande reserva pela nossa popula
ção. Tal comportamento estruturou-se em 
fundamentos dogmáticoos enoontradoo no 
Judafsmo, no Cristianismo e no Islamismo, 
onde o corpo humano é um reduto sagrado 
que não deve ser violado. Por esta razão, a 
necrópsia é, ainda, considerada uma forma 
de agresslo extrema e desumana do Estado 
contra o indivíduo. 

No entanto, as imperiosas necessidades 
da Humanidade, nJo só no que tange ao aper
feiçoamento de conhecimento médico, mas, 
especialmente, no que se refere à importân-
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cia social da elucidação de crimes, provoca
ram o desenvolvimento das Anatomias Des
critiva, Topográfica; Patológica e Forense. 
Tais necessidades sociais provocaram a len
ta superação das tradições mais profunda
mente situadas no psiqué coletivo. Daí que, 
já na Roma Antiga, Adriano e Justiniano jul
garam necessário o concurso de perito médi
co na elucidação de mortes suspeitas. 

A atual legislação brasileira que trata 
do assunto compõem-se de diversos diplomas 
legais. Tal fato caracteriza, insofismavelmen
te, a grande comple<idade do tema. Senti
mos, portanto, a necessidade de um tratamen
to legislativo que unifique todas as vertentes 
da manipulação cirti:rgica do cadáver, inde
pendentemente de objetivo almejado. Torna
se imperiosa a consolidação e o aperfeiçoa
mento das normas legais relativas a esta ma
téria, sem incorrer em choques frontais con
tra as respeitáveis tradições brasileiras. Os 
avanços científicos, que ocorreram no-cam
po dos transplantes, devem conduzir a uma 
legislação suficientemente flexível e moder
na ,de forma a propiciar a extensão de bene
ficies a todos quanto deles necessitem, sem 
que se atente contra a ética vigente. _ 

O legislador teve aqui a preocupação de 
definir "necrópsiau de forma suficientemen
te genérica visanáo a abranger a objetivação 
científica ou médico~legal da causa mortis 
com todas as possibílidades correlatas, impli
caçõ_es e corolários; a estimular o avanço 
do conhecimento médico e científico_ sobre 
as doenças, propiciando_ o _ensino médico; a 
salvaguardar a saúde pública; e a facilitar a 
remoção de órgãos, tecidos ou partes de_ca
dáveres para uso em transplantes terapêuti
cos ou na extração de alguns hormônios ou 
outros medicamentos biológicos, em relação 
aos quais não temos, ainda, tecnologia para 
produção por engenharia genéticã. 

Para compatibilizar a necessidade de ab
sorção do avanço científico atual com as ar
raigadas bases tradicionais da sociedade ç,ra
sileira, propomos a manutenção da necessida
de da apresentação de autorização formal 
do de cujus capaz, dos familiar~ Ol! 4qs r~_
ponsáveis legais, não s6 para a execu~o da 
necrópsia opcional como também no caso 
de a remoção de órgãos, tecidos, ou partes 
do cadáver para transplante ou extração de 
medicamentos biológicos. Por outro lado a 
remoção de órgãos para transplante, sem a 
necessidade de autorização formal, passa a 
ser possível nos casos onde a necrópsia é 
obrigatória, desde que não haja manifestação 
em caráter contrário do próprio de cujus. 

Além de diversos aspectos, técnicos ou_ 
administrativos, abordados por-sua pertinên
cia,,esta lei preocupou-se cOm a coibição de 
quaisquer tipos de comércio, tráfico ou ex
portação de órgãos, tecidos ou partes de ca
dáveres, como determina a Carta Magna. 
Propusemos, adicionalmente, puniç6es exem
plares para os infratores desta lei em função 
da grande possibilidade da ocorrência de aber
rações numa área tão movediça do funcionar 
social, onde os interesses económicos, a defe
sa da sociedade, o avanço científico e o pe-

so das tradições se confundem num mesmo 
fulcro - o cadáver. 

Sala das Sessões,--10 de-ãhril de 1991.
Senador Francisco Rollemberg. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• ({!, DE 1991 

Dilpõe aobre a participação doa 
trabalbadorca na geatlo das empre
u.a c d4 outraa providb:ciaa. 

O Congresso Nacionaf decreta: 
__ Art. 1° A participação dos trabalhadores 

na gestão das empresas rege-se por esta lei. 
Arl 2° Consideram-se abrangidas pela 

excepcionalidade a que se refere o inciso 
XI, do art. ?0, da Constituição Federal, para 
fin_s de estabelecimento da participação, a 
que se ~fere o art. 1°, as empresas com 
mai~de 200_(duzentos) empregados, abrangi
das pelo art '2fJ da Consolidação das Leis 
do Trabalho, urbanas e rurais, bem como 
as públicas e as que desenvolv_em atividade 
de natureza não econôrilica. 

Art. 3° A participação a que se refere o 
art. 1° é assegurada em acordo coletivo cele
Qrado entre o empregador e seus empregados. 

§ 1° A_ participação núnima na gestão é 
a de 1 (um) representante dos empregados, 
por estes eleito. 

§ 2° Compreende-se na participação mf
nlmaxderida no caput deste artigo a obriga
ção da empresa de: 

a)_ receber do representante dos emprega
dos as postulações destes e dar-lhes resposta; 

· b) fornecer ao representante c:tos empre
gados as informãções por e_le requeridas, re
lativaS à ·vida da ~mp:resa; 

c) consultar ó representante dos emprega
dos sobre _ _medidas da gestão empresarial que 
possam afetá-los. · · · 

Art. 4° Anegociação das cláusulas do acor
do_ ~tive relatiVas à participaçã_o na ges
tão, ao lado dos empregados da empresa, se
rá feita por repreSe'ntanies "eleitos ou pelo 
sindicato representativó da categoria, se is
to for deliberado em assembléia 6>pecialmen
te _convocada para esse fim. 

ArL 5° Nas cláusulas de participação na 
gestão ficam fixados tanto osdireítós sUbstan
tivos a ela referentes, como as regras adjeti
vas de seu funciOnamento, inclusive ·as de vi
gencia e de revisão. 

ArL 6° O acordo coletivo onde estão con
tidas _as cláu~ulas ~Jativas à participação na 
gestão só terá validade erga omncs se regis
tr~dQ no órgão local da Justiça do Trabalho 
ou no Juízo local investido da jurisdição tra
balhista, qu_e .organizará o seiViÇO respectivo. 

ArL ?O As _empresas não compreendidas 
na condição do art. '1:> também podem cele
brar acordo coletivo de participação na ges
tão com seu~ empregados que, para terem 
validade prevista no arL 6° desta le~ estão 
sujeitos ao registro nele estabelecido. 

Parágrafo (mico. No caso do caput des
le artigo, as empresas voluntariamente acor
dantes gozarão das vantagens arrolada no 
art 9" 

ArL 8° No caso das empresas compreen
didas no art. 2°, comprovada a ausencia de 
qualquer modalidade de participação na ges
tio, podem os empregados, por intermédio 
do sindicato representativo de sua categoria, 
ajuizar dissfdio coletivo destinado a assegu
rar na forma daquela participação. 

Parágrafo ónico. No caso do caput des
te artigo, a Justiça do Trabalho, fracassada 
a conciliação judicial, nos limites de seu po
der normativo constitucional, estabelecerá 
as normas adequadas à garantia da participa- · 
ção m&tima prevista nos §§ 1° e 2°, do art. 30. 

Art. CJO Na proporção do vulto da partici
pação na gestão nela vigorante, decorrente 
de acordo colctivo registrado na rmma do 
art. 6°, a empresa go7.ará das seguintes vanta
gens: 

a) favor crcditfcio junto aos cstabclcci
mrntus olidais de- crédit<> l.JUC, a partir da 
publit:a9Íu da pn.'!-.cntc k•i, .adotan1u normas 
próprias para isso, condiír.entes com as res-
pectivas possibilidades; · 

b) preferência, em igualdade_ de condi
ções. na classificação das propostas ofereci
das em processos de licitação pllblica; 

c) cláusulas de maior vantagem nos con
tratos com entidades pllblicas, a critério destas. 

ArL 10. &ta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Juatificaçlo 

No Brasil, a participação dos trabalhado
res, tanto nos lucros como rui gestão das em
presas, nunca passou de cogitação doutriná
ria e da inscrição- nas Constituições de mo
do quase puramente simbólico, salvo essa 
ou_ aquela experiência concreta de poucas 
empresas, de modo isolado e por conta própria. 

O preceito referente à participação nos 
lucros vem sendo repetido desde a Constitui
çã9 de 1946, há 43 anos, portanto, e o relati
vo à participação na gestão vem desde a_ Cons.:. 
lituição de 1967, _isto é, já(:: velho c;le Z2 anos. 

Parece que a inscrição nas Constituições 
respondia apenas a uma medida de efeito 
po!(tico, mesmo porque os preceitos adora
dos,· mormente nas_ Constituições de 1967 e. 
1969, embora coriespondessem ao que havia 
de_ ~ais avançadp. na época distanciavam-se 
inte.iramente da realid.Qe naPonaL 

A realidade das. relações de tra,alho ~ 
a de uma resistêóci3 do empresariado, prlnci
palmente ·em relação à partici~ção dos tra
balhadores na gestão das empresas. 

' De outra parte, o próprio sindicalismo 
oj)erário, pela voz de suas lideranças mais 
credenociadas sempre mostrou desconfian
ça no tocante a essa matéria, entendendo 
que a participaçãO desviava os trábalhadores 
de sua luta por melhores salários ç condi~ 
çóes de trabalho. 

É necessáriO, -cODtuôo, no inomento em 
que o País deseja promover seu processo de 
desenvolvimento sob a égide da justia social, 
que essa questão seja, de forma conseqüen
te, enfrentada. 
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Em matéria social,- nem sempre o melhor 
caminho é o cspontanefsmo histórico. Ao 
contrário, quase sempre é melhor que se bus
que, de forma articulada, a adoção de com
portamentos e instituíções próprias de mo
dernidade. 

No mundo a participação nos lucros e 
na gestão é uma tema candente e uma expe
riência em marcha. 

Aliás, na sua cncfclica Mate r et Magistra., 
o Papa João XXIII discorrendo sobre o as
sunto, com propriedade, assinala: 11a atribui
ção aos empregados de funções mais impor
tantes. nas empresas não somente responde 
às legítimas exigências da natureza humana, 
mas está plenamente de acordo com o desen
volvimento econOmico, social e poUtico da 
época aluai". 

Sabemos que - além de seu significado 
social - a participação amplia consideravel
mente a responsabilidade do trabalhador nos 
destinos da empresa, melhorando seu desem
penho. 

Não podemos permanecer em atraso. 
Também não é aconselhável o que não 

tem viabilidade na prática. 
Assim, o presente projeto de lei procura 

dar apenas um passo inicial, tão cuidadoso 
como pioneiro. 

Combínando os preceitos do inciso XI, 
do art. 7" e do art. 11, da Constituição Fede
ral, vemos que <l constituinte- quis tornar obri
gatória a participaçác) dos trabalhadores na 
vida da empresa a pat1ir daquC"Ias que têm 
mais de duzentus (·mpn:gallus e, ainda assim, 
com uma finalidadc principal de resguardo 
dos intcre&st:s llm> empregados c não tanto 
de efetiva participação na administração. 

O projeto levou isso em conta. 
Além disso, ~ preciso assegurar uma par

ticipação mínima, já.que-O COiistituinte deter
minou a obrigatoriedade. Se o empregador 
optar por uma participação mais profunda, 
a liberdade para isso é ~ada por meio da ce
lebração de acordo coletivo. 

A inadimplência é coibida pelo recurso 
à Justiça do Trabalho e a validade da partici
pação é conferida pelo registro do acordo 
que a contém. 

É aberto o caminho para a participação 
em relação às empresas com menos de duzen
tos empregados, porque se registrado um acor
do de empresa deste lipQ, usufrui ela dos be
neffcios arrolados no art. 90 do projeto. 

Sob a forma como está concebido, o pro
jeto de lei que ora apte$entamos, a nosso 
ver, harmoniza-se com o atual estágio da ma
téria, no Brasíl e, por isso, tem condições 
de aprovação no Congresso Nacional e de 
aplicação na prática. 

É a nossa convicção c expectativa, contan
do nós com o apoio de nossos eminente pares. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Senador Marco MacicL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bc.•nt."\'i · 
des) - Os projetes lidos serão ·publicados c 
remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 112, DE 1991 

ExCCleti{fSSfmo Senhor Presidente e de
mais membros da Mesa Diretora do Senado 
Federal 

Requeiro, nos termos dos arts. 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal e 
com base no artigo 50, § 2° da Constituição 
Federal, que sejam solicitadas do Exm0 Sr. 
Ministro do Trabalho e Previdência Social, 
Antonio Rogé'rio Magri, as seguintes infor
mações: 

Considerando o ano de 1990 e os três pri
meiros meses do corrente ano: 

1 - Quais os valores em cruzeiros e re
passados ao FAT - Fundo de Amparo ao 
Trabalhador oriUndos do PIS/Pasep?-

2- Quais os valores nominais e percen
tuais repassados pelo FAT- Fundo de Am
paro ao Trabalhador, para o programa do 
seguro desemprego e do abono anual, e ao 
BNDES para investimentos sociais? 

3 - Quais os jui'oS reais recebidos pelo 
FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
decorrentes de_ empréstimos feitos por esse 
fundo ao BNDES? 

4- Está havendo, pelo INSS - Instituto 
Nacional de Seguridade Social, qualquer difi
culdade para execução de programa de segu
ro-desemprego? 

Justillcaçlio 
Objctiva o presente requerimento a ob

tenção de dados do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social sobre a veracidade das 
notiCias veiculadas pela imprensa, de que es
tio havendo atrasos, po-r parte do Tes-ouro 
Nacional e do Ministério da Rconoinia, Fa
zenda e Planejamento, nos repasses ao FAT 
- Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos re
cursos arrecadados do PIS/P ASEP, da ordem 
de Cr$ 175.000.000.000,00 (cento e setenta e 
cinco bilhões), além do não pagamento da 
correção monetária sobre os valores repassa
dos oom atraso, resultando prejuízo àquele 
fundo. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Senador M.trio Covas. 

REQUERIMENTO N" 113, DE 1991 

Excelentíssimo Senhor Presidente e de
mais membros da Mesa Diretora do Senado 
Federal 

Requeiro, nos termos dos artigos 216 e 
217 do Regimento Interno do Senado Fede
ral e com base no artigo 50, § 2fJ da Consti
tuição Federal, que sejam solicitadas da 
&m• Sr" Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento_, 7..élia Cardoso de Mello, as 
seguintes informações: -

Considerando o ano de 1990 e os três pri-
meiros meses de 1991: 

1- Quais os valores em cruzeiros: 
a) arrecadados do PIS/Pasep? 
b) repassados ao FAT - Fundo de Am

paro ao Trabalhador? 

2- Em que datas os valores arrecadados 
do PISJP3sep forarri. repassados ao FAT -
Fundo ao Trabalhador? 

3- Houve procedimento do Tesouro Na
cional contrário ao que- determína a Lei n" 
K.Ol9, de 11 abril de 1990 e em particular 
no que dispõe o art. ó" da referida lei? 

4 - Na hipt;tesc de estar havendo proce
dimento do Tesouro Nacional contrário ao 
que.· pn.·c<'itua u art 6'1 da I d n" H 019. de 
li .JlJO, o l·t~ou1o Nat'Jonal h .. •m pagu ao 
FA'l - J,.undo de Amparo ao Trabalhador, 
a correção monetária correspondente aos 
atrasos nos repasses? 

5 - Está havendo, na Caixa Económica 
Federal, qualquer dificuldade para pagamen
to do seguro-desemprego? 

Justificação 

Objetiva o presente requerimento a ob
tenção de dados do Tesouro Nacional e do 
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre a veracidade das noticias veicu
ladas pela imprensa, de que estão havendo 
atrasos, por parte dos órgãos em questão, 
nos repasses ao- FAT - Fundo de AID.paro 
ao Trabalhador, dos recursos arrecadados 
do PISJPasep, da ordem de Cc$ 
175.000.000.000,00 (cento e setenta e cinco 
bilhões), além do não-pagamento da corre
ção monetária sobre os valores repassados 
com atraso, resultando prejuízo àquele fundo. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Senador Mário Covas. 

REQUERIMENTO N° 114, DB 1991 

Solicita informaçõea ao Poder 
Executivo sobre as açõcs cm cumo 
para controle da importação e uso 
de rcsüuoa tál:icos. 

Requeiro, nos tennos do art. 50, parágra
fo 2fJ da Constituição Federal e na forma 
do art. 216 do Regimento Interno do Sena
do Federal, sejam solicitãdas as seguintes in
fonnações aos Senhores Ministros de :EstaM 
do das Relações Exteriores, da Saóde, da. In
fra-Estrutura e ao Senhor Secretário Nacio
nal do Meio Ambiente. 

1 - Motivos de não-adesão do Brasil, até 
o momento, à Convf:riÇão sobre ContrOle 
de Movimentos Transfronteiriços de Resí
duos Perigosos e seu Depósito (Convenção 
de_ Basiléia)._ de 28 de março de 1989; 

2 - Textos dos pareceres do Ministêiio 
da Marinha, do Ministério da Sa!Íde, do Mi
nistério da Infra-Estrutura e da Secretaria 
Nacional do Meio Ambiente/IBAMA sobre 
a oportunidade de adesão do Brasil à Con
venção de Basiléia; 

3 - Iniciativas adotadas até o morilento 
para controolar a entrada de re-Sfduos tál:i
cos no pâfs; 

4 - Como é feito o controle do teor po
luente dos materiais e resíduos importados 
para reciclagem industrial; 
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5 .... Quais os órgãos da administração [e
decai responsáveis atualmente pelo controle 
da importação de resíduos e materiais para 
reciclagem, sob os aspectos de saóde, impac
to ambiental, transporte e administrativo. 

JoatificaçAo 

O lixo tóxico produzido pelos pai'sessupe
rindustrializados do chamado 1° mundo tem 
tido, com maior intensidade nos (dtimos 
anos., um destino perverno: o depósito ou a 
reciclagem industriar em -países pobres. 

O crescimento do problema, com reper
cussões graves nas áreas ambiental e de saiÍ
de, provocou a interferência da ONU que, 
por meio de seu Programa para o Meio Am
biente (PNUMA) convocou conferência di
plomática para tratar do assunto, o que re
sultou no tex:to da Convenção de Basiléia, 
adotada em 1989. 

Ú fundamental para o Congresso Nacio
nal obtc.·r inl'ormaçôes oficiais c circunstaricia
das· a respeito de~ questão, com vistas a 
ação legislativa c l'i~calizatória urgente. Avo
lumam-se denúncias de entidades não-gover
namentais a respeito de_ transação económi
cas internacionais de material para uso in
dustrial que, na verdade, pode ser o lixo pe
rigoso que a sociedade desenvolvida não acei
ta e está sendo imposto h nossa população 
sob a fonna de produtos e obras que configu
rem riscos incalculáveis, inclusive de vida, a 
curto e a longo prazos. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Senador Maudclo Corre&. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvi
des) -Os r~querimentos lidos serão subme
tidos ao exame da Mesa, para decisão, nos 
termos do art. 216, inciso III, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que- será li
da pelo Sr. 1° Secretário. 

:é: lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, de acordo com o disposto no arl 
39, alínea a, do Regimento Interno, que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir 
do dia 13 à 23 de abri~ para breve viagem 
aos EEUU, em caráter particular. 

Neste termos 
P. deferimento. 
BrasOia, 10 de abril de 1991. - Senador 

Jlllio campoo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvi
des) -A comunicação lida vai à: publicação. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 115, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimento In
terno, requeiro dispensa de interstício e pré-

via distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resoluçlio 0° 24, de 1991, que altera os 
tennos da Resolução n° 39, de 1989, do Sena
do Federal, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. _ _ 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Manaueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) -Aprovado o requerimento, a matéria 
a que se refere figurará na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 116, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimento ln
temo, requeiro dispensa de interstício e pré
via distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n° 25, de 1991, que autoriza o 
Governo do Estado da Bahia a emitir e colo
car no mercado I...etras Financeiras do Tesou
ro do Estado da Bahia, destinadas ao giro 
de 716.654.004 LFI'BA correspondentes ao 
total de tftulos com vencimento em abril, 
maio e junho de 1991, e dá outras providên
cias, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -
Joaaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Aprovado o requerimento, a matéria 
a q-ue se refere figurará na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO" N" 117, DE 1991 

Requeiro, nos tennos do arL 50 da Cons
tituição Federal, o comparecimento no Plená
rio desta Casa da Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento, para prestar esclarcci
menlos sobre o andamento das recentes ne
gociações do Governo brasileiro com os cre
dores internacionais, acerca da dívida exter
na d\, Brd'>il 

Sala \la!. S~.:sfx:!.. 10 c.h: abril de 1991. -
Senador Mauricio Cotrea. 

O SJ{.. PRESIDENTE (Mauro Bc-ncvi· 
des) - O requerimento lido será oportuna
mente incluído na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Não há oradores inscritos. 

Passa-se h Ordem do Dia 

Item I: 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n° 17, de 1991 (a
presentado pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania como conw 
clusão de seu Parecer n° 25, de 1991 ), 
que suspende, de acordo com a deci
são proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, em acórdão de S de dezem
bro de 1984, a execução do n° 3, do 

parágrafo ónico, do art. 20, da Consti
tuição do Estado de São Paulo, por 
infringente do arL 52, item X, da Cons
tituição FederaL 

___ A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco 
sessões ordinárias, a fim de receber emendas, 
nos termos do disposto no art. 235, II, alínea 
f, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno ónico. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para 

a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROffiTO DE RESOLUÇÃO 
N° 17, DE 1991 

Suapcnde, de acordo com a deci
do proferida pelo Supremo Tribu
nal Federal, cm acórdlo de S de de
zembro de 1984, a c:xccuçlo do D0 3 

-- do parágrafo Wúco do art. 71l da 
Comtitulçlo do Estado de SAo Pau
lo, por iofringeote do art. 52, item 
X da Couatitulçlo FederaL 

Artigo único. Fica suspensa, de acordo 
com decisão proferida pelo Supremo Tribu
nal Federal, em acórdão de 5 de dezembro 
de 1984-, a execução do n° 3 do parágrafo 
único do art. 20 da Constituição do Estado 
de São Paulo, por infringente do art. 52, item 
X, da Constituição Federal. 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A Presídência vai suspender a sessão 
por 10 minutos, acionando as campainhas, a 
fim de aguardar a chegada dos Srs. Senado
res ao plenário, pois a matéria constante da 
Ordem do Dia -exige votaÇãO Dominai para 
a sua apreciação. -A indicação de autorida
des será em votação secreta nominaL 

A Mesa recebeu informação de que exis
tem na Casa, neste momento, 66 Srs. Senado
res, e esperamos que os Srs. Senadores que, 
neste momento, se encontram nos seus res
pectivos gabinetes. se desloquem para o ple
nário, a fim de que se garanta a apreciação 
dessas indicações de autoridades. 

Esclareço, ainda mais, que, hoje, à:s 14 
horas e 30 minutos realizar-se-á sessão do 
Congresso Nacional, de confonnidade com 
solicitação recebida das Lideranças da Câma
ra dos Deputados, ouvidas também as Lide
ranças do Senado Federal, para a apreciação 
de veios pre:,idcnciais. 

Está suspensa a se.ssiío por lO minutos. 

(SuspC"nsa às 12 horas. a sess§o é 

T('Rberta à~ 12 horas c lO minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvi
des)- Está reaberta a sessão. 



1528 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) . . .Abril de 1991 

Verifica-se a falta de quorum. 
Lamentavelmente, a apreciação de maté

ria versando sobre indicaç1o de autoridades 
necessita de votação nominal. 

Como é evidente, neste momento, a ine
xistência de quorum. ficam adiados os itens 
n° 2, 3 e 4 da Ordem do Dia. 

São os seguilfies OS: itens adiados. 

2 

MENSAGEM NO 52, DE 1991 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno 6nico, do pa
recer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 52, de 1991 (n° 53/91, na origem), 
de 5 de fevereiro do corrente ano, pe
la qual o Senhor Presidente da Repli
blica submete~ deliberação do Sena
do a escolha do Dr. Vantuil Abdala, 
Juiz Togado do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2• região, com sede 
em São Paulo - Capital, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga reservada à magistratura Traba
lhista de Carreira, decorrente da apo
sentadoria do Ministro Carlos Alber
to Barata Silva. 

3 

MENSAGEM NO 235, DE 1990 

Escolha de Chefe de Mlullo DI
plomática 

Discussão, em turno (mico, do pa~ 
recer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Men
sagem n° 235, de 1990 (n° 902/90, na 
origem), de 12 de dezembro de 1990, 
pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à. deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Paulo Dyrceu 
Pinheiro, Ministro de Segunda Clas
se, da Carreira de Diplomata, para 
c:<ercer a função de embaixador do 
Brasil junto ~ República Islâmica do 
Paquistão. 

4 

MENSAGEM NO 61, DE 1991 

Escolha de Chefe de MiuAo Dl
plom4tica 

Discusdo, em turno linico, do Pa
recer da -ComissãO de Relações Exte
riores· e Defesa Nacional sobre a Men
sagem n° 61, de 1991 (n° 91/91, na ori
gem), de 7 de março do corrente ano, 
pela qual Do Senhor Presidente da 
Reptlblica submete ~ deliberaçáo do 
Senado a escolha do Sr. Aderbal eos.. 
ta, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreíra de Diplomata, para exercer 
o cargo de embaixador do Brasil jun
to ao Governo do Estado do Kuaite. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra a onobre Senador 
Nelson Wedekin. 

O SR NELSON WEDEKIN (I'DT -
SC. Pronunda o ~c:guinte discursu.)- Sr. Prr.:.· 
sidentc, Sras c Srs. SenadurC$, a preot:Up<'lção 
conl a preservação ambiental c a et.·álogia 
se tornam cada vez maiores em tOd() o mun
do. Mais e ma is pessoas se fnteressam pelos 
assuntos ecológicos, novascittidades se criam, 
aumenta o espaço na imprensa sobre a matéria. 

Agora me-smo. cm Santa Catarina, se cons
tituiu a Fundação Terra A7.ul, de Balneário 
C..amboriú, Santa Catarina, que, além de posi
cionar..se concretamente na defesa concreta 
da natureza como UJTl todo, dedicará espe
cial empenho em obter a implantação do es
tudo escolar do meio ambiente. 

A fundação Terra Azul nasceu de um en· 
contra de pessoas interessadas na ecologia, 
ocorrido na Praia de Taquarinhas, município 
de Balneário Camboriú. Por i::.so, o manifcs
to inicial __ ® Fundação se denomina "Carta 
de Taquarinhas11

, cuja leitura passa a fazer, 
bem como, e em seguida, dos estatutos da 
Fundação Terra Azul, para que fiquem devi
damente inscritos nos Anais desta Casa: 

CARTA DE TAQUARlNHAS 

Este documento é resultado das conclu
sões extrardas da experiência vivida pela hu
manidade, no processo de civilização. 

Tendo seu r(tmo sido det.crminado por 
uma expansão extraordinária da população 
do planeta, a qual passou a ocupar espaços. 
vitais cada vez mais abrangentes, de forma 
absolutamente desgovernada e caótica, ~tá 
a ponto de comprometer seriamente o cquil(
brio do ec_ossis,terna terrestre 

Revelam--se assim, ultimamente, preocupa
ções acentuadas no seio de governos. organi
zações civis., entidades empresariais ou sindi~ 
cais, científicas ou universitárias, internacio
nais, cm face da à exploração e manipulação 
destrutiva dos recursos naturais, com conse
qüências danosas à Vida huinana 

A poluiçãO-das ágUas dos rios, mares e 
do ar, a destruição de f1orestas, da fauna sil
vestre e aquática, a desertilicação, o esgota
mento irrefreável de recursos não renová~ 
veis, a questão do lixo industrial e urbano, 
os pesticidas., a eliminação da camada de ozô~ 
nio, o anunciado efeito estufa, a utilização 
irresponsável da energia nuclear, são varian
tes que prenunciam uma catástrofe e sem 
precedcnles. __ o _ 

Já dizia o sábio cacique Siowc, Seattle, 
no século passado: no que o homem fizer à 
terra, fará a si próprio". 

Observam-se hoje, nitidamente, estes sin
tomas. 

A reversão destas expectativas torna~se 
um imperativo da sobrevivência do gênero 
humano": as gerações -de nossos filhos, que 
vão nos suceder 

Na Unha direta deste raciocínio se estabe
lece a necessidade da criação de uma consci
[!,ncia universal, com vistas à preservação da 
natureza, e manutenção do equilíbrio ecoló
gico, no qual deva estar inserida a vida humana. 

A compreensão ma.ssiva deste fenômeno 
põe-se agora como fato r preponderante, evitai. 

A educação em larga escala parn este no
vo tempo é uma condição de sobrevida.. 

O estudo d<> meio-ambiente _nas cscola.s 
não deve pois ser visto como apêndice curri
cular, lccionado em- c-aráter -espontanet'>ta e 
secundário. Precisa sObretudo ser torila.do 
como prioridade esscncíal à vida humana. 
Dando-lhe ênfase absoluta, com característi
cas de ensino autónomo, em cadeira específi
ca, vmculando-s~ ~ta prece-dl!nci<'l a<> ClHidia
nu du homem. 

Este de:!.taquc deve ser ministrado desde 
aos primeiros c<mteudos, à criança. c duran~ 
te tudo drc:uíto de escolariznç:h> do md!VÍ· 
duu, de.· molde a cl>tratific<ir·sc uma o.msciên· 
CHI ~o"'CulôgiUt b<.'m a~s..::nt.ada. 

f·: imprc.:.scinUívcl ponanw que, de imedia
to, ::.c dcsl:n\'olvam todos os cs.t'on;os, cm ca~ 
rátcr pode-se dizer pricifitário, nesta direÇãõ" 
indicada, para que não nos tornemos, todos, 
vítimas desta insânia. 

Balneário Camboriú, 17 de [evereiro d_e 
1991, cm S. Catarina, Brasil. 

Signatários. 

ESTATUTOS DA FUNDAÇÁO 
"TCRRA AZUL" 

Art. 1° A Fundação Terra Azul terá co
mo objetivo por em prática a Carta de Ta
quarinhas, documento cujos enunciados pas
sam a ser incorporados a estas normas, nes
ta. mesma data em que ambos são aprovados 
e assinadas; 

Art. 2° Além de posicionar-se concreta
mente na defesa imediata da natureza como 
um todo, terá esta instituição uma tarefa es~ 
pecial de dirigir-se à educação maciça da po
pulação. No cumprimento deste desiderato 
deverá desenvolver um empenho muito parti
cular de obter a implantação do estudo do 
meio~ambicntc (ecologia), como diSciplina 
autónoma, no currículo escolar dos estados; 

Art. 3° Esta entidade terá um núcleo ori
ginal, podcndc) forrnã!"-$e outros, a __ el_e, -ª&!~
gados; 

Art. 4° Será dirigida por uma dirctoria 
eomposta de cinco mcrobn>s, a saber Coorde~ 
nador gera~ vice-coordenador, secretário, te~ 
sourciro, suplente, cujo mandato será de 
dois anos; 

Art. 5° A Direitórra terá as seguintes fun-
ções:- ----

a) O coordc_na_dor geral_[?residirá os atos 
da organização, a~inando toda a documenta.
·çao, dirigindo~a de comum acordo Com- a di
retoria. Na vacância do cargo, será SubStitUí~ 
do pelo vice-coordenador; 

b) O sccr~tário t~á a atribuição de res~ 
pender pelo ordent:Jamento da secretaria, 
assessora a diretoria; 

c) O tesoureiro responderá pelas finan
ças, assinando todos os documentos do setor, 
juntamente com o coordcnadoJ; geral; 

d) O suplente substitUirá o secretário ou 
o tcsou reiro sempre que necessário; 

Art. 6° A Assembléia Geral será o órgão 
máximo de deliberação, com poder de deci
são soberano, devendo reunir-se sempre que 
necessário, convocada, pelo coordenador _ge-
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ral, pela maioria da diretoria, ou a pedido 
de cinco sócit)S; 

Parágrafo único. Terá, além do mais, a 
função de eleger a dirctoria; 

Art. 7° Qualquer pessoa poderá ser sócio, 
devendo requerer sua inscrição à diretoria, 
a qual decidirá; -

Art. 8° Em caso de dissolução, serão seus 
bt:ns destinados a uma c-ntidadc congénere. 

Balneário -camboriú, SC, em 17 de feve~ 
reiro de 1991, realizado na prniit de Taquari
nhas. 

Signatários. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Q_ SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevi-
dcs)- A Presklênda lembra am;: Srs. Senado
res que amanl1ã, dia 11 do corrente, :às 14 
horas e 30 minutos. será n::alizada sessão es
pecial do S_cnado, destinada a homenagear 
o centenáriO de fundação do Jornal do Bra
sil, de acordo com dCiiberação anterior do 
plenário, ao aprovar requerimento de auto
ria do s~nador Maurício Corrêa e outros Srs. 
Senad()res. 

Dessa forma, n~o serão designados maté
rias para a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro I3cncvi· 
de:<:.)- A Pn.~idêncta convoca sessão ex.traor
Uinária do Sr.:nado a re~li·1.<1r-st! amanhã, às 
11 hora:!>. com a .scguinh: 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 24, DE 1991 -

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento lnterno) 

Discussão, em turno ó.nico,- do Projeto 
de Resolução n° 24, de 1991 (oferecido pela 
Comissão de Assuntos Económicos como con
clusão de seu Parecer n° 38, de 1991), que 
altera os termos da Resolução n°39, de 1989, 
do Senado Federal. 

2 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 25, DE 1991 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art 281 do RegimCnto Interno) 

Discussão, em turno (mico, do Projeto 
de Resolução n° 25, de 1991 (oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sconômicos como con
clusão de seu Parecer n° 39, de 1991), que 
autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
emitir e colocar no mercado de letras finan
ceiras do_ Tesouro do Estado da Sabia, desti
nadas ao giro de 716.654.004 LFTBA corres
pondentes ao total de títulos com vencimen
to em abril, maio e junho de 1991 e dá ou
tras providências. 

3 

MENSAGEM NO 52, DE 1991 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno (mico, do Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Qda
dania sobre a Mensagem n° 52, de 1991 (n° 
53/91, na origem), de 5 de fevereiro do cõr
rente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor Vantuil Abdala, Juiz 
Togado do Tribunal Regional do Trabalho 
da 211 Região~ com sede cm São Paulo - Ca
pital, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga reservada à magistratura 
trabalhista de carreira, decorrente da aposen
tadoria do Ministro Carlos Alberto Barata 
Silva. 

4 

MENSAGEM NO 235 DE 1990 

Escolha de Chefe de Misslo Diplomática 

Discussã_o, eni turno único, do Parecer 
da Comissão-de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional sobre a Mensagem n° 235, de 
1990 (n° 902/90, na orígem), de 12 de dezem
bro de 1990, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete~ deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Paulo Dyrccu Pinhei~ 
ro, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ~ República Islâmi
ca do Paquistão. 

s 
MENSAGEM N° 61, DE 1991 

Escolha de Chefe de Miado Diplomática 

Discussão, em turnO único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional sobre a Mensagem n° 61, de 
1991 (n° 91/91, na origem), de 7 de março 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação 
do Senado~ escolha do Senhor Aderbal Cos
ta, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diploautta, para cxcrcc:r o cargo de Em
baixador do Brasil juOto aõ"Govcrno do Esta
do do Kuw~t. 

O SR. PRESIDENTE (lvl::~.uru lkm . ..,·i
dcs)- NaJa mais havcntlo a lratar, Ucdaro 
encerrada a sessão_. 

(Levanta-se a scssifo às 12 horas 
e 14 minutos.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

-za Reunilo Ordinária, Realizada 
em 3 de Abril de 1991 

Às dezessete horas do dia três de abril 
de mil novecentos e noventa e um, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
xandre C..osta, sob a presidencia do Senhor 
Senador I..ouremberg Nunes Rocha, reó.ne
ae a Comissão de Educação com a presença 
dos Senhores Senadores Amir Lando, Couti
nho Jorge, Aaviano Melo, Garibaldi Alves, 
João Calmou, João Rocha, Meira Filho, Jo
nas Pinheiro, Darcy Ribeiro, Lavoisier Maia, 
Jónia Marise, Esperidião Am.in, Carlos Patro-

cínio, Wilson Martins e José Eduardo. Dei
xam de comparecer por motivo justificado 
os Senhores Senadores. Alfredo C..ampos, Jo
sé Fogaça, Mansueto de Lavor, Josaphat 
Marinho, Hugo Napoleão, Jó.lio Campos, 
Marco Maciel, Almir Gabriel, TeotOnio Vile
la Filho, Fernando Henrique C..ardoso, l..evy 
Dias, Áureo Mello, Amazonino Mendes e 
Eduardo Suplicy. Havendo nfímero regimen
tal, o Senhor Presidente dectara abertos os 
trabalhos, dispensando a leitura da ata ante
rior que é dada por aprovada. A seguir, o 
Senhor Presidente comunica o recebimento 
do documento "Proposta de uma Nova Políti
ca para o Ensino Superior" através do Se
nhor Presidente do Senado, Senador Mauro 
Benevides, sugerindo a reaii1.ação de um Sim
pósio por esta Comissão, e passa a leitura e 
discussão de uma proposta de programa, ela
borado pela assessoria desta Comissão, o 
qual é distribuído aos Senadores presentes. 
Fazem uso da palavra os seguintes Senhores 
Senadores: Jonas Pinheiro, Jó.nia Marse e 
Coutinho Jorge, os quais propõem os nomes 
dos senhores: Prof. e Deputado João Fausti
nO Ferreira Neto, Prof. Alul'zio Pimenta, ex
Reitor da UFMG e Prof. Ronaldo Gaivão. 
respectivamente. O Senhor Senador João 
Calmon sugere o tema "AVãliação da Educa
ção". Usam ainda da palavra os Senhores Se
na®res Josaphat Marinho, Esperidião Amin 
e Meira Filho. Acatando sugestão do Senhor 
Senador Coutinho Jorge, o Senhor Presiden
te decide que será enviada a todos os Sena
dores membros. da Comissão, cópia da pro
posta de programa, a fim de que na prto.:i
ma reunião sejam trazidas outras sugestões. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente submete 
111 apreciação da Comissão os itens da pauta 
a seguir discriminados item 1 - PROJETO 
DE LEI DO SENADO N° 88, de 1988, que 
"dispõe sobre as fundações de apoio às. Insti
tuições Federais de Ensino Superior e dá ou
tras providências". Relator: Senador Garibal
di Alves Filho. Conclusão: Favorável ao Subs
titutivo oferecido pela camara, com as modi
ficações propostas. Posto em discussão e vo
tação, o parecer é aprovado por unanimida
de; it.ena 2 e 3; adiados; item 4 - PROJE
TO DB LEI DA CÂMARA N° rn, de 1990, . 
que "autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrícola Federal de ltabaiana, no Es
tado de Sergipe". Relator: Senador João Ro
cha. Conclusão: Favorável ao projeto. Posto 
erp discussão e votação, o parecer é aprova
do por unanimidade. Em seguida, a presidên
cia encerra a reunião, lavrando eu, Maria 
Olfmpia Jiménez de Almeida, Secretária da 
Comissão, a presente ata, que lida e aprova
da será. assinada pelo Senhor Presidente e 
levada a publicação juntamente com a pro
posta citada. - Senador lourcmberg Nunca 
Rocha, Presidente. 

EDUCAÇÃO: 

O DESAFIO DOS ANOS 90 

Juatlllcaçlo 

A Comissão de Educação, nos termos re
gimentais, deve estar plenamente preparada 
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para participar da elaboração, acompanha
mento e avaliação das políticas educacionais 
do Pafs.. F.stas funções, no início da nova le
gislatura, tomam-se particulannente essen
ciais, tendo em vista a elaboração do Plano 
Nacional de Educação, prescrito pela Lei 
Maior, a discussão da I..ci de Diretrlzes e 
Bases da Educação Nacional e a revisão cons
titucional de 1993. Para isso, cumpre incenti
var o debate sobre os problemas educacio
nais brasileiros, ouvindo as opiniões e auscul
tando o saber técnico, para que os Srs. mem
bros deste órg.ão técnico e a Nação dispo
nham das informações necessárias. A realiza
ção de um simpósio constitui, pois, um dos 
meios para alcançar este alvo, monnente ago
ra, quando o C.ongresso Nacional se reveste 
de prerrogativa de ser o forum principal de 
discussão das mais importantes questões do 
Pars. A proposta deste conclave de ambito 
nacional se justifica, porque a solução de 
qualuer um dos problemas que preocupam 
a Nação passa, necessariamente, pela solução 
da questão educacionaL 

Objctivo& 

F.stimular o debate sobre a educação na
cional, instrumentando a Comissão de Educa
ção e o Senado Federal para: 

1) o pleno exercício das funções regimen
tais da referida comissão; 

2) a apreciação do Plano Nacional de 
Educação e da futura Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação nacional; 

3) a revisão prevista pela Constituição 
Federal. 

Temas: Universalização do ensino fundo 
amental 

Confercnciatas: Senador Darcy Ribeiro 
- SF; Deputado Federal Eurides Brito; Prof. 
José- Amaral So_brinho - IPEA; ProF Anna 
Bernardes da S. Rocha; Prof. Jlilio Jacobo 
-IICNMEC; Prol" Carmem Craydy- UFRS. 

Educaçlo Pr6 Eacolar: Prof. Vital Dido
net - Ass. Câmara Deputados; Prof. Pedro 
Demo - OMEP; Prof* Sônia Kramer -
PUC!RJ. 

Educaç§.o Eapecia]: Deputado Federal 
F1ávioArnet; Prof. Nélson Seixas; Padre Giu
seppe (Deficientes auditivos). 

Educaçlo de Jovens c Adultc»: Prof. 
Valnir Chagas - UnB; Prof. Paulo Freire; 
Prof!~ M• do Socorro J. Emerenciano-SEDF. 

Educaçlo c Trabalhcx ProL Qáudio 
Moura Castro - OIT; Prof. João Manoel -
SENET/MEC; Prof' Clélia Campanema -
UnB; Prof. Gaudêncio Frigouo - UFF. 

Fmanciamento da Educaçlo: Senador 
João Calmon; Prof. Donald Winkler- BIRD; 
Prof. José Carlos de Aralijo Merchior- USP; 
Prof. Bml1io Marques- IPEA. 

Autonomia Univenit4ria: Prof. José 
Goldenberg - SCf/PR; Prof. Eduardo Coe
lho- CRUB/UN!CAMP; Prof. Antônio !ba
fiez - UnB; Prof8' Eunice Durham - CAPES/ 
MEC. 

Financiamento do Bolino Superior. 
Prof. Raulino Tramontin- CFEj Prot:. Pedro 

Lincoln C.Lde Mattos- UFPe; Prof. Cristó
vão Buarque, Presidente da UNE. 

liberdade de Aprender: Prof. João Ba
tista de A. e Oliveira - OIT. 

Educação~ distância e Educação não for
mal: Fundação Padre Landel de Moura- RS. 

Formas Populares de Educaçio: ProF 
Vanilda Paiva - PUC/RJ; Padre Guy Ruffier 
- Prcs. da AEC. 

Educação Indígena: Prúsidente do CJ
MI; Prof" lard Pictricovski - Inesc/DF; Dr. 
Hávio Monticl da H.ocha -- N. Dir. lnd./DF 

Descentralização do Ensino: ProfM Guio
mar Namo dc- Mcllo: Prof. AntOnio Carlos 
Xavier -:: hNAP; Prur. Jo!,c_.Komão - Prcs. 
da Undime 

Geatlo Educacional: Pror- Stella dos 
Cherubins Trois Guimarães; Prof. Divonzir 
Arthur Gusso - Capes/MCC; ProF Gilda 
Polli; ProF Fátima Cunha; Pror' Sitke Weber. 

liberdade de EDiino: Prof. Primo Bra
ga- USP. 

Relações entre os Setores. Pliblicos e Par
ticular: Dom. Lourenço de Almeida Prado 
- CFE - Reitor da UN!JU! 

Garantia de Padrlo de Qualidade de 
Euino c sua Avallaçl!o pelo Poder Pdbll
co: Prof. Heraldo Marelin Vianna-F.C. Cha
gas; Prof. Michel Debeauvais- Univ. de Pa
ris- VII; ProF Johana Filpe- Orealc- Unesco. 

COMISSÁO DF. ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

'lf rcunllo, realizada cm 4 de abril de 1991 

Às dez horas do dia quatro de abril de 
mil novecentos e noventa e um, na sala de 
reuni6es da Comissão, Ala Senador Alexan~ 
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Raimundo Ura, com a presença dos Se
nhores Senadores: Esperidião Amin, Dario 
Pereira, Jtínia Marise, Coutinho Jorge, Val
mir Campelo, JoSé RiCha, Divaldo Suruagy, 
Jonas Pinheiro, Jost Eduardo, Mário Covas, 
Maurfcio Corréa, Henrique Almeida, Odacir 
Soares, Amir Lando, Nelson Wedekin, Na
bor Jünior, Beni Veras c Onofre Quinan, re
tine-se a Comissão de Assuntos Econômicos. 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores: Alfredo Cam~ 
pos, Aluízio Bezerra, César Dias, Ronan Ti
to, Ruy Bacelar, Meira Filho, Marco Maciel, 
Levy Dias, Áureo Mello, Moisés Abrllo e 
Eduardo Suplicy. Havendo ntlmero regimen
tal, o Senhor Presidente declara abertos os 
lrabalhos, dispensando a leitura da Ata da 
reuni§o anterior, que é: dada por aprovada. 
A seguir o Senhor Presidente passa a pala
vra ao Senhor Senador Esperldilo Amin, re
lator do Offcio 11S" no 1311991, 11do Senhor 
Diretor de Política Monetária encaminhan
do ao Presidente do Senado Federal pedido 
de autorização formulado pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina para elevação tem
porária de limite visando à emissão e coloca
çAo no mercadot atravé:s de ofertas páblicas 
de Letra Financeiras do Tesouro do Esta~ 
do de Santa Catarina (l.FfC) cujos recursos 

serão destinados ao giro de 1.733.014.371 
LFI'C', para que leia o seu parecer, favorá
vel nos termos do PRS que apresenta. Colo
cada em discussão e votação, a matéria é a pro~ 
vada. Em seguida, o Senhor Presidente con
cede a palavra à Senhora Senadora Jlinia 
Marise, para que proceda à leitura do seu 
parecer, favorável nos termos do PRS que 
apresenta ao Offcio "511 n° 07/1991 11do Se
nhor Presidente do Banco Central do Brasil 
encaminhando ao Senado Federal pedido for
mulado pelo Estado de Minas Gerais, no sen
tido de que seja autorizada àquela Unidade 
Federativa a emissão e colocação no merca
do, através de ofertas p6blicas de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais destinadas ao giro de 23.301.464 
LFT-MG, com vencimento de março a ju
nho/91". Em discussão a matéria, o Senhor 
Presidente passa a palavra ao Senhor Sena
dor Coutinho Jorge, que solicita à Sua Exce
lência que os processos constantes na pauta 
da Comissão sejam enviados com anteced!n
cia e com a devida documentação, aos gabi
netes dos Senhores Senadores que demons
trem interesse pelas respectivas matérias. A 
seguir o Senhor Senador Esperidião Amin 
faz uso da palavra para concordar com o Se
nador Coutinho Jorge e para sugerir que a 
Casa estabe~ com base na Reslução n° 
sst9o, uma formatação dO relatório do Ban
co Central para tornar mais uniformes os 
processos e pareceres, facilitando seu manu
seio e sua compreensão. Senhor Senador Es~ 
peridião Amin sugere ainda, que a Assesso
ria do Senado juntamente com a Presidência 
da Comissão de Assuntos Económicos estabe
leçam um prazo para que a Assessoria apre
sente um formato para os referidos parece
res. Em seguida, o Senhor Presidente Rai
niimdo Lira esclarece ao Senhor Senador 
Coutinho-Jorge e demais membros da Comis
sã-o, que os Senhores Senadores têm direito 
de avocar qualquer documento que tramite 
na Comissão baslando, para isso, que o soli· 
citem oom alguma antecedência. C..ontinuan
do, o Senhor Presidente agradece a sugestão 
do S(•nh~'r SC"nador lispC"ridiáo Amin e C<)mu
nwa ~JUL' e-sta se-rá acai<1Lia pela Comissão. 
A seguir passa-se à votação do parecer da 
Senhora Senadora Júnia Marise ao Offcio 
"S" n°07/1991, que é a-provado. Dando conti
nuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente 
confere a palavra ao Senhor Senador Odacir 
Soares, relator do Ofkio "S" n° 12/1991, "do 
Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhando ao Senado Federal pedi
do formulado pela Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro no sentido de que seja autori
zada ~quela entidade emissão e colocação 
no mercado, através de ofertas pÍiblicas de 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFI'M-Rio) destinadas ao giro de 12.340.000 
(I.FI'M-Rio), oom vencimento no pcrfodo 
de março a junho de 1991" para que pronra 
o seu relatório, favorável nos termos do PRS 
que apresema. Rm discussão a matéria, o Se
nhor Senador Coutinho Jorge tece considera
ções a respeito do relatório do Senador Oda
cir Soares e elogia a iniciativa da Comissão 
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de Assuntos Eccncm~co~ oe ter solicitad() 
ao Banco Central um terminal de computado
res ligado diretamente àquela instituição, ini
ciativa esta, que agilizará o processo legisla
tivo. A seguir, o Senhor Senador Divaldo 
Suruagy declara que votará contra a matéria 
uma vez que, no seu entender, esta desres
peita a Resolução n° 58190 sugerindo, ainda, 
que a referida matéria seja devolvida. O Se
nhor Presidente esclarece que a matéria não 
desrespeita a Resolução n° 58}90 a não ser 
no que diz respeito a prazos. Em seguida, 
os Senhores Senadores Odacir Soares, Espe
ridião oAmin e Divaldo Suruagy chamam a 
atenção para a necessidade de se respeitar 
integralmente a Resolução n° 58190, mesmo 
no que diz respeito a prazos. O Senhor Pre-

sidente esclarece que os prazos foram cum
prirt~ ern tempo recorde, no prazo mfnimo, 
não tendo sido necessária a utilização do pra
zo máximo previsto na referida resolução. 
A seguir, o Senhor Senador Divaldo Suruagy 
pede a palavra para declarar que, tendo em 
vista os esclarecimentos prestados pela Presi
dência, votará a favor da matéria. 

Em seguida, o Senhor Senador José 
f':.duardo fala em favor de que haja igualda
de entre os estados no tratamento de suas 
respectivas dívidas. O Senhor Presidente e 
o Senhor Senador Odacir Soares esclarecem 
que isso já está garantido pela Resolução 
n° 58}90. A seguir, passa-se à votação da ma
téria, que é aprovada. Dando continuidade 
aos trabalhos, o Senhor Presidente passa à 

apreciação do PLS n° 32191 11Que autoriza a 
conversão de cruzados novos em cruzeiros 
para o fim específico de aplicação cm investi
mentos produtivos e dá outras providências", 
de autoria do Senador Albano Franco e cu
jo relator, Senador Valmir Campelo, ofere
ce parecer favorável. Em discussão a matéria, 
fazem uso da palavra para discutir, os Senho
res Senadores: Esperidião Amin, Beni V eras, 
Divaldo Suruagy e Maurício Corrêa, que so
licita vista à matéria. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente declara encerra
da a presente reunião, lavrando eu, Dirceu 
Vieira Machado Filho, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. - Senador Raimundo lira, Pre
sidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

_ANO XLVI- N° 39 SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1991 BRASÍLIA DF 

SENADO FEDERAL. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° 5, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mer
cado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais destinadas ao giro de 23.301.464 LFT-MG, com vencimento no. perfdo de mar-
ço a junho de 1991. · 

Art 1° É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução n° 58, de 13 de de--· 
zembro de 1990, do Senado Federa~ autorizado a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro-do Estado de Minas Gerais, de acordo com as seguintes condições: 

a) objetivo: a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais será desti
nada ao giro de 23.301.464 LFT-MG, com vencimento entre março e junho de 1991; 

b} quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a par-
cela de 12% a tftülo de juros; · 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.827 dias; · 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
Art 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de abril de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço s·aber que o Senado Federal aprovou, c eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° 6, DE 1991 

Autoriza ·aí'refeitura da Cidade do Rio de Janeiro a emitir Letras Finan-
ceiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio). · 

Art. 1° É a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, nos termos do disposto n,o art. 
8° da Resolução n° 58, de 13 de dezembro de 1990, do Senado Federal, autorizada a emitir e colocar no 
mercado, através de oferta pública, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio) destinadas, ex
clusivamente, ao giro do principal de 12.340.000 (doze milhões, trezentos e quarenta mil), com vencimen
to de março a junho de 1991, obedecidas as demais condições let~ais e regulamentares do Banco Central 
do Brasil para a espécie. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá validade por 12 meses. 
Senado Federal, 11 de abril de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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EXPEDIENTE 
CBNTliO ORÁPICO DO SlllfADO PBDERAL 

PASSOS PÓRTO 
Dln:tor-Geral do Seuclo Federal 
AGACJEL DA Sll.VA MAIA 
Dln:tor illoatlvo 
CARLOS HOMERO VIBIRA NINA 
Diretor Adaiaktrativo 
LmZ CARLOS DB IIA5l'OS 
Diretor bdllltrial 

DIÁIUO DO CONORBSSO MACIOIIAL 
Iap<e~~<> ICb rapouabüldadc da Mesa do Seudo Pcdenl 

ASSJNATIJRAS 

SelllCitral ------------------------------ Cl$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
~tor Adjaato Tiragem 2.200 excmpJara. 

RESOLUÇÃO N° 7, DE 1991 

Autoriza o Govemo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamen
te, o limite da sua dívida mobiliária pela emissão e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC-SC) destiJladas ao giro 
de outras. 1.733.014.371 LFI'C, com vencimento nos meses de abril e maio de 1991. 

Art. 1~ É o Governo do Estado de sinta Catarina autorizado, nos termos <:los arts. 6° e 8" da 
Resolução n° 58, de 1990, do Senado Federal, a elevar o limite da sua dívida mobiliárla def"mido no art. 
3° da referida resolução. 

Parãgrafo ú.ruco. A elevação do limite da dívida mobiliária far,se-á pela emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Cittarina - LFTC-SC. 

Art. 2° As condições financeiras da emissão de LFTC são as seguintes: 
I -a quantidade de títulos a ser emitida será a suficiente para promover o giro de 1.733.014371 

LFTC, cujo vencimento ocorrerã nos meses de abril e maio dé í99i, deduzida a parcela de 12% à títulos de juros; 
II -modalidade: nominativa transferível; 
III - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional; 
IV- prazo: até 1.826 dias; 
V - valor nominal: Cr$ 1,00; . 
VI - forma de colocação: através de ofertas pú.blicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 

de setembro de 1970, do Banco Central do Brasil. · · 
Art. 3° O Senado Federal, durante os exercícios de 1991 a 1994,_ somente apreciará pedidos de 

emissão de títulos do Governo do Estado de Santa Catarina relacionados .à rolagem da dívida atual e ao. 
estabelecido no art. 33.do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. · 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, ll de abril de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

1 _ ATA DA 3S" SESSÃO, EM 11 
DE ABRIL DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 Avllo do Miniltro da lnfra-
Botrulurã . 

..., N° 92/91, encaminhando esclareci
mentos prestados pelo Ministério da In
fra-Estrutura sobre os quesitos constan
tes do Requerimento n° 489/90. 

SUMÁRIO 

L2.2 Ollclo do Sr. 1° Secrctmo 
da Camara dO. Dcputadoo 

Encaminhando à revi&:ío do Senado 
autógrafo do seguinte projeto: 

- Projeto de Lei da Çâmara n° 16/91, 
(n° 6/91, na Casa de origem), que conce
de isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados- IPI, na aquisição de auto-

, móveis para ulilizaçl.o no transporte autó
nomo de passageiros e dá outras provi
dências. 

1.23 _ Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Resolução n• 16, de 1990, ' 

que altera o Regimento Interno do Sena
do Federal 

- Projeto de Lei da CAmara D0 56, 
de 1990, que determina o tombamento 
do antigo esiddio da Rádio Nacional, no 
Rio de Janeiro, e sua transformação em 
Museu da História do Rádio no BrasiL 
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- Projeto de Lei do Senado n° 32, de 
1991, que autoriza a conversão de cruza
dos novos em cruzeiros para o fim especí
fico de aplicação em investimentos produ
tivos e dá outras providências. 

Projeto de Resolução n° 17, de 1991, 
que suspende a execução do n° 3 do pará
grafo !mico do artigo 20 da Constituição 
do Estado de São Paulo. (Redação final) 

1.2.4 _ Comunil:açlo da Prcolcll!ncia 

Prazos para tramitação e apresenta
ção de emendas ao Projeto de Lei da ca
mara n° 16, de 1991, lido anteriormente. 

L2.5 _ Leitura de projeto• 

- Projeto de Lei do Senado n° 68/91, 
de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
que institui estágio prático, no áltimo ano 
do curso de Odontologia, como forma 
de prestação de serviço em unidades sani
tárias situadas em grcas, urbanas carentes 
ou cidades do interior. 

- Projeto de Lei do Senado n° 69/91, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que dá nova redação ao f 4° do ar
tigo 159 do Código Penal 

..:.. Projeto de Lei do Senado n° 70/91, 
de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que dispõe sobre os crimes 
de sonegação fiscal e de apropriação indé
bita de tributos e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n° 71/91, 
de autoria do Senador Carlos De'Carl~ 
que dá nova redação aos artigos que men
ciona da Lei n° 6.:368. de 21 de outubro 
del976. 

- Projeto de Lei do Senado n° 72/91, 
de autoria do Senador Carlos De'Carli, 
que cria os BOnus para Proteção Ambien
tal - BP A, com o fim de proporcionar 
aparte adicional de recursos ao F~ndo 
Nacional de Meio Ambiente, instituído 
pela Lei n°7.797, de 10 de julho de 1989, 
c dá outras providencias. 

L2.6 _Requerimento 

- N° 118191. de autoria do Senador 
F..duardo Suplícy, solicitando a retirada 
em caráter definitivo, do Requerimento 
n° 92,191. Deferido. 

1.2.7 _ Comunicaçfio da Presidl!ncia 

Designação da comissão para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à 
ConstituiçãO n° 5/91. 

1.2.8 _ Diacuno do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPUCY 
- A questão da dívida externa brasileira. 
Anunciando para breve a apresentação , 
de projetas de lei dispondo sobre cobran~ 
ça de Imposto de Renda sobre juros da 
dfvida internaciona~ e a instituição do 
Programa de Renda Mínima ou Progra- ~ 
ma de Imposto de Renda Negativo. Soli-

citando esclareCimentos ~ Mesa sobre 
ocupação de dependêncía do Senado des
tinado a S. Ex• 

SR PRESIDENTE - ESCiã.reCimentos 
sobre tópicos do discurso do Senador 
Eduardo Suplicy. 

L2.9 _ Leitura de projeto• 

- Projeto de Lei do Senado n° 73191, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre isenção do imposto de 
renda para bolsas de estudo de médicos 
residentes e remuneração de estudantes 
em estágio para complementação de estu
dos universitários. 

- Projeto de Lei do Senado n° 74191, 
de autoria do Senador Mansueto de La
vor, que dispõe sobre a eleição de Presi
dente e de Vice-Presidente da Rept1bli
ca pelo Congresso Nacional e dá outras 
providências. 

1.2.10 _ Oficio d<? _Prcs!cJcntc da Co
miiiAo de Assuntos EconOmicos 

-- N° 1191, comunicando a rejeição 
do Projeto de Lei do Senado n° 32191, 
que autoriza a conversão de cruzados no
vos em cru?.eiros para o fim especffico 
de aplicação em investimentos produtivos 
e dá outras providências. 

L2.11_ C<>l!lun_icaçfio da Presidencia 

Arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei do Senado: ~o 32/91, por ter r~
bidp parecer contrário, quanto ao méri
to, da comissão a que foi dístribufdo e 
abenura do prazo de 48 horas, a partir 
deste momento, para a interposição de 
recursos de 1no dos methbros do Sena
do no sentido da continuação da tramita
ção da matéria. 

L3 Ordem do Dia 

Projeto de Resolução n° 24, de 1991, 
que altera os termos da Resolução n° 39, 
qe 1989, do Senado Federal. Aprovado. 
A Comi!isão Dirctora para redação tina!. 

Projeto de Resolução n° 25, de 1991, 
que autoriza o Governo do EStado da 
Bahia a emitir e colocar no mercado Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado 
da Bahia, destinados ao giro de 716.654.004 
LFr-BA correspondente ao total de títu
los com vencimento em abril, maio e ju
nho de 1991, e dá outras providências. 
Aprovado, após usarem da palavra os 
Srs. Ruy Bacelar, Jutahy Magalhães, Jo' 
sé Foga!?, Josaphat Marinho e Marco 
Macicl. A (·omissão Diretura para a reda
ção final. 

Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
0° 54 de 1991 (nu 53/91, na origem), de 
5 de fevereiro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da Rept1blica subme-

te à deliberação do Senado a eacolha do 
Doutor Vantuil Abdala, Juiz Togado do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Re
gião, com sede em São Paulo - Capita~ 
para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, na vaga reservada :à magistratura 
trabalhista de carreira, decorrente da apo
sentadària do Ministro Carlos Albeno 
Barata Silva. Aprovado. 

Parecer da Comissão de Relações Ex
teriores c Defesa Nacional sobre a Men
sagem n° 235, de 1990 (n° 902190, na ori
gem), de 12 de dezembro de 1990, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a funçãq de 
Embaixador do Brasil junto h Repllblica 
lsiamica do Paquistão. Apreciado em 
sesslo secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional sobre a Men
sagem n° 61, de 1991 (n° 91/91, na ori
gem), de 7 de março do corrente ano, pe
la qual o Senhor Presidente da Repllbli
ca submete :à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Aderbal Costa, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer o cargo de Em
baixador do Brasil junto ao Governo do 
'Kuwait. Apreciado em aesdo secreta. 

L3.1 _ ~~rias apreciadas apóo a 
Ordem do Dia 

- Redação fmal do Projeto de Resolu
ção D0 24/91,-constante dÕ primeiro item 
da Ordem .do Dia. Aprovada nos termos 
do Requerimento n"119/91. A promulga
ção. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n° 25;91, coristante do segundo item 
da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n° 120/91. À promulga
ção. 

L3.2 _ Diacunoo apóo a Ordem do 
Dia 

SENADOR CÉSAR DIAS - Signifi
câbcia da Universidade Federal de Rorai
ma. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Apoiamento hs considerações do Senador 
César Dias. 

SENADOR TEOTÓNIO VILElA 
FlLHO - Defesa da im.plantaç§o do dis
trito industrial no Município de Palmei
ra dos Índios-AL 

SllNÃDORMAHYMAGAI.RÂES 
- Bloqueio do empréstimo do BID ao 
Brasil. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS -
Transcurso do centenário do nascimento 
de José Francisco Bias Fortes, ex-Gover
nador de Minas Gerais. 
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1.3.3 _ Comunicaçlo da Prcaidencla 

Arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei da Câmara n° 56, de 1991, uma 
vez que a Comissão de Educação concluiu 
pela inconstitucionalidade da proposição. 

1. 4- ENCERRAMENTO 

2 _ ATA DA 36" SESSÃO, EM 11 
DE ABRIL DE 1991 

21-ABERTURA 

22- EXPEDIENTE 

ComemOração do ccnlcnário d~ funda. 
çlio do Jornal do Braaü. nos lermos do 
Requerimento D0 49/91, de autoria do Se
nador Maurício Corr!a e outros senadores. 

222 _ Fala da P~d!nela 

Oradores: 

SENADORES MAURÍCIO COR
lmA, JOSAPHATMAR!NHO, CID SA
BÓIA DE CARVALHO E FERNAN
DO HENRIQUE CARDOSO 

2.2.3 _ OcsignaçAo da Ordem do Dia 
da prádm.a aessfio 

23- ENCERRAMENTO 

3 _ INSTITUTO DE PREVIDê.N-
C!A DOS CONGRESSISTAS 

- Resolução n° 1, de 1991 

4 MESA DIRETORA 

5 _ LÍDERES E V!CE-ÚDERES 
DE PARTIDOS 

6 COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES-PERMANENTES 

Ata da 35a Sessão, em 11 de Abril de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs.;Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi 

ÀS 11 HORAS, ACHAM-58 PRESBN· 
TBS OS SRS. SENADORES: 

Alo:andre Costa - Alfredo Campos -
Almir Gabriel- Aluizio Bezerra- Amir Lan
do - AntOnio Mariz - Beni Veras - Carlos 
Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues 

da InCra-Estrutura sobre os quesitos constan
tes do Requ-erimento n° 4S9, de 1990, do Se
nador Maurício Corrêa. 

OFÍClO DO SR. t• SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

- Qd Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge Encaminhando~ revisão do Senado autó-
- Dirceu Carneiro - DJlrio Pereira - Eduar- grafo do seguinte pfo]eio: -
do Suplicy - Elcio Alvares - Esperidiáo - ... 
Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo PROJETO ?E LEI DA CAMARA 
-Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - N 16, DE 1991 _ 
Gerson Camata -Guilherme Palmeira- Hen- (N° 6191, na Casa de ongem) 
rique Almeida - Irapuan Costa Júnior- Jo- (De íniciativa dO Senhor 
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Presidente da República) 
Eduardo- José Fogaça- José Richa- Júlio Concede isenção do Imposto sobre 
Campos- Jíinia Marise- Jutaby Magalhães Produtos Jndu~ttializados - IPI na · 
- Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Ro- aquisição de automóveis para utiliza-
cha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - ção no transporte autónomo de passa-
Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Mário geiros e dá outras providências. 
Covas - Marluce Pinto - Maur!cio Corres -
Mauro Benevides - Nabor Júnior - Nelson O Congresso Nacional decreta:· 
Wedekin- Odacir Soares- Onofre Quinan Art. 1° Ficam iSCntOS. do Imposto sobre 
- Oziel Carneiro - Pedro Simon - Racbid Produtos Industrializados - IPI os automó
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Renal· veis -de passageiros de fabricãção nacional 
do Aragão- Rui Bacelar --Teotónio Vilela de até 127 HP de potência bruta (SAE) com, 
Filho:- Valmir Campelo- Wilson Martins. no mínimo, quatro portas, quando adquiri-

dos por. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- 1 _ motoristas profissionais que, na data 

des)- A lista de presença acusa o compare- da publicação desta lei, exerçam comprovada
cimento de 56 Srs. Senadores. Havendo nó- mente em veículo de sua propriedade a ativi-
mero regimenta~ declaro aberta a sessão. dade de condutor autónomo de passageiros, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos- na condiMo de titular de autorização, -per-
ses trabalhos. '.1' .. 

0 Sr. 1o Secretário procederá h-leitura missão ou concess~o do poder concedente e 
do Expediente. que destinem o automóvel h utilização na ca-

tegoria de alUguel (táXi);·- · -
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO DO M!NlSTRO 

DA INFRA-ESTRUTURA 

H - motOristas profissionais autónomos 
titulares de autorização, permissão ou con
cesSão para exploração do serviço de trans· 
porte individual de passageiros (táxi), ~.pedi
dos de continuar exercendo essa atlVldade 

NO 92/91, de 5 do correpte, encaminhan- em virtude de destruição completa, furto_ou. 
do esclarecimentos presfádós pelo Ministério.. roubo do veículo, desde que destinem o vef-

culo adquirido à utilização na -categoria de 
aluguel (táxi); 

III - cooperativas de tiãbalho que seJam 
permissionárias ou concessionáriãs de trans
porte póblico de passageiro~ na categoria 
de aluguel (táxi), desde que tais vefculos se 
~estinem à utilização_ nessa atividade; 

IV- paraplégicos e pessoas impossibilita~ 
das de utilizar veículos comuns em razão de 
deficiências ffsicas. 

Parágrafo tinico. Ficam também isentos 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI os vefculos destinados exclusivamente 
ao transporte escolar, quando adquiridos pe
Jas prefeituras municipais. 

_Art 2° O beneficio Previsto no artigo pre
cedente somente poderá ser utilizado uma 
6nica vez. 

Art. 3° A isenção será_ reconhecida pelo 
Departáriiento da Receita Federal do Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamen
to, mediante prévia verificação de que o ad
quirente preenche os requisitos prCVístos nes
ta lei. 

Art. 4° Fica assegurada a manutenção 
do crédito do Imposto sobre Produtos Indus
trializados -IPI, relativo às matéria:S~primas, 
aos produtos intermediários e ao material 
de embalagem efetivamente utilizados na in
dustrialização dos produtos referidos nesta lei. 

Art. 5° O imposto incidirá- noinialmente 
sobre quaisquer acessórios opcionais que 
não sejam equipamentos originais do veícu-
lo adquirido. -

Art. 6° A alienação do veículo, adquiri
do nos termos de_~ta l~i ou da Lei__n° 8.000, 
de 13 de março de 1990, antes de três anos 
contados da data de sua aquisição, a pesso
as ·que não satisfaÇam, às _condições e _aos _re
quisitos-estabelecidOS nos refetidús diPlomas_ 
legais, acarretará o pagamento pelo alien~· 
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te do· tributo dispensado, monetariamente 
corrigido. 

Parágrafo (mico. A inobservâ~c_ia do dis
posto neste artigo sujeita ainda o alienante 
ao pagamento de multa e juroos ~oratórios 
previstos na legislação em vigor para a hipó
tese de fraude ou falta de pagamento do im
posto devido. 

Art. 7° O Poder Executivo ;regulamenta
rá em trinta dias o disposto nesta lei. 

An. 8° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, vigorando até 31 de dezem
bro de 1992 

ArL go Revogam-se os Decretos-Lei nO$ 
1.944, de 15 de junho de 1982,._2026, de 1° 
de junho de 1983, bem como as Leis n05 7.500, 
de 25 de junho de 1986 e 7.613, de 13 de ju:
lho de !987. 

MENSAGEM·W 26, DE 1991 

Excelentissimos Senhores Membros do 
Congress:f Nacional 

Nos termos do parágrafo 1° do art. 64 
da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências o anexo projeto de lei que "Con
cede isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados- IPI na aquisição de automó
veis para UtilizaçãO no transporte autOnomo 
de pa:!:.Sageiros e dá outras providências". 

Brasllia, 14 de janeiro de 1991. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.000, 
DE 13 DE MARÇO DE !990 

Concede isenção do Imposto so
bre Produtos Industria.l.izados IPI 
na aquisição de automóveis de pãssa
geiros c dá outras providências. 

O Presidente da Repüblica, faço saber 
que o _Congresso Nacional decreta_ e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 1° São isentos do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI os automóveis 
de passageiros de até 127 HP de potência 
bruta (SAE), quando adquiridos para uso 
na atividade de transporte autónomo de pas
sageiros (táxis), por. 

I - motoristas profissionais que, em 19 
de fevereiro de 1990, exerciam, efetivamen
te, em veículo própriO, atividade de condutor 
autónomo de passageiros; 

II - motoristas profissionias que, em 19 
de fevereiro de 1990, fossem titulares de per
missão ou concessão para exploração da ati
vidade de condutor, autOnomo de passagei
ros e que se encontravam impedidoS de o:er
cê-las, em virtude de furto, roubo ou destrui
ção do veículo anteriormente utilizado na ~
ferida atividade; 

III - cooperativas de trabalho permissio
nárias ou concessionárias de transporte pú
blico de passageiros, na categoria de aluguel 
(táxis). 

§ 1° O Imposto sobre Produtos Industria
lizados incidirá normalmente sobre quais
quer acessórios opcionals que não sejam equi
pamentos originais do veículo adquirido. 

§ 2° :é. assegurada a manutenç.!§o do crédi
to do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos -:- IPI, relativo :às matérias-primas, aos 
pl-odutos intermediários e ao material de em
balagem efetivamente utilizados na industria
lização dos produtos referidos nesta lei. 

_§ 3° Os estaPelecin:li;:n_tos industriais _ou 
os_ .a eles ~quiparados concederão desconto, 
no preço respectivo, em valor equivalente 
ao do crédito referido no parágrafo anterior. 

Art. ZO A isenção de que trata este arti
go ê extensiva aos motoristas profissionais 
que, em 19- de fevereiro de 1990, exerciam, 
efetivamente, e_m vefcu1os de ter.ceiros, a ati
vidade de condut.or ÇJ.Utônomo de passageiros, 
de_sd~que destinem o vefcuJo adquirido com 
isenção ao ex.ercJcio da re(c;rida atividade. 

. Art. 3? _ _O bepeffciQ fiscal, previsto nesta 
lei, somente poderá ser utilizado uma única 
vez, obedeçidas as seguintes condições: 

I- para os condutores autOnomos de pas
sageiros, na aquisiçã:o de um automóv!'!:l de 
passageiros; 

II- para as cooperativas de trabalho per
missionárias ou concessionárias de transpor
te pC!blico de passageiros na categoria de alu
guel (táxis), na aquisição d~ um automóvel 
de passageiros para cada um de seus associa
dos, desde que estes não utilizem esta isen
ção cornoc conduwres autôno_mos de passa
geiros; 

III- para os pal-aplégicos c pessoas porta
doras de deficiências físjcas, observados QS 

requisitos previstos· nesta lei, na aquisição 
de um aulomóvel (j<.; passageiros. 

Parágrafo único. O direito à isenção con
cedidas nesta lei será res~bel~ciçlo s_e, nos 
prazos nela fixadoS, ocorrerem casos de sinis
tro que importem na destruição completa 
dos veículos adq!Jiridos ~m o benef[cio fis
cal, bem como nos casos de furto ou roubo 
dos mesmos. -

-ArL 4° São também isenios do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI os veí-
culos automotores micionais que: _ 

I - se destinarem ao usO de Paraplégicos 
e de pessoas impossibilitadas de utilizar veícu
los comuns em razão de deficências ffsicas, 
desde _que satisfeitaS as Seguintes condições: 

a) tenham renda mensal familiar inferior 
a 30 (trlnta) vezes o maioi' valor de referên
cia vigente no· País; 

b) seu património familiar, a preços de 
mercado, não ultrapasse 10.000 (dez mil) ve
zes o maior valor de referêl).cia vigente no País; 

II - se destinarem ao transporte de car
gas (caminhões e utilitários), quando adquiri
dos por transportadores autônorrios de car
gas, para seu uso exclusivo na atividade pro
fissional. 

§ 1° ds -veícUlos adquiridos nos termos -
do inciso I deverão possuir adaptações e ca-
racterísticas especiais, tais cotho transmissão 
automática e controles manuais, que tornem 
sua utjliziição adequada aos paraplégicos e 
portadores de deficiência tisicas. 

§ 2° Para aplicação do disposto neste ar
tigo, o adquirente apresentará, à Secretaria 
da Receita Federal- SRF, laudo de perícia 

médic-.a, fornecido pelo Departamento de 
Trânsito, ou_ órgão equivalente, do_ estado 
em que residir, no qual serão especificadas 
as deficiências físicas existentes e atestada a 
incapacidade para dirig-ir automóveis CÕrimris, 
bem como a habilitação para fazê-lo em veí
culos com adaptações especiais, discrimina
das nO laudo. 

Art. 5" A isenção prevista nesta lei será 
reconhecida pela Secretaria da Receita Fede
ral- SRF, que autorizará a aquisição de veí
culo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
a contar da data de entrada de pedido, efe
tuado pelo interessado, instruído com os se
guintes elementos: 

I - para os condutores autónomos de pas
sageiros, declaração expedida pela entidade 
sindical representativa da categoria de condu
tores autOnomos de passageiros, ou, na fal
ta desta,_ por duas testemunhas que exerçam, 
efetivamente, a: atividade de condutor autóno
mo de passageiros, devidamente qualificadas, 
Il!l qual seja atestado o efetivo exerc(çjO da 
atividade necessária ao usO da isenção; 

II - para os associados :às cooperativas 
de trabalho: 

a) ato constitutivo da c_o_operativa e suas 
alterações; 

b) comprovação do efetivo exercício da 
atividade necessária para _o uso da isenção, 
através de declaração passada pela entidade 
sindical representativa da categoria de condu
tor autOnomo de passageiros, ou, na falta 
desta, por duas testemunhas que exerçam, 
efetivamente, a arividade de condutor autóno
mo de passageiros, devidamente qualificadas; 

III- para os pilraplégicos e pesSoas porta
doras de defeitos físicos: 

a) laudo expedido por Departamento de 
Trânsito ou órgão equivalente, nos termos 
do § 2° do art. 4° desta lei; 

b) declaração firmada pelo próprio inte
ressado, reconhecendo que preenche as con
dições cstabt:lccida::.. nesta lei, à qual juntará 
comprovante~ de r~,..--nda c declarações de 
bens respccti\'os; 

IV- nos casos de sinistro, roubo ou fur
to de veículos, nos termos _do parágrafo úni
co do art, 3° desta lei, a ocorrência policial 
respectiva; 

V - para os transportadores autónomos 
de carga: 

- a)declaração passada pela entidade sindi
cal representativa da categoria de transporta
dores autOnomos de carga, ou na falta des
ta, por duas testemunhas que exerçam, efeti
vam.ente, a atividade de transportador autó
nOmo de carga, devidamente qualificadas, 
atestando o efetivo exercício da atividade ne
cessária ao uso da isenção. 

Art 6° As aquisições dos veículos, destina
das aos-fiOS previstos nesta le~ serão efetua
das mediante apresentação, às revendedoras 
dos mesmos, da respectiva'autorizaçã_o et(pe
dida pela Secretaria da Receita Federal-SRF. 

Parágrafo 6nico. Os vefculos destinados 
ao uso de paraplégicos e pessoas portadoras 
de deficiências físicas poderão ser adquiridos 
diretamente aos estabelecimentos fabrican
tes, ~ critério dos interessados. 
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Art. 7° Considerar--se~á extinta a isenção, 
se ocorrer a inobservância de qualquer dos 
requisitos ou condições previstos nesta lei, 
b_em como; qualquer ato ou fato que impor
tem na utilização_ dos veículos adquiridos com 
isenção por pessoas que não c:<erçam efetiva
mente a atividade nela discriminada, ou o 
uso deles em alividades q·ue nãó sejãm o trans
porte autónomo de passageiros, o que, sem 
prejufzo das sanções penais cabíveis e da exi
gência do tributo dispensado, monetariamen-
te corrigido, acarretará: -

I -aos adquirentes ou alienantes de vefcu
los, solidariamente, as multas previstas na le
gislação do Imposto sobre Produtos_ Industria
lizados; 

II- aos terceiros intervenientes, tais co
mo estabelecimentos industriais ou comer
ciais, entidades representativas da categoria 
profissional e testemunhas, multa equivaleu~ 
te ao valor comercial do veículo atuatizada 
monetariamente, a partir da data ·de sua sãr
da do estabelecimento industrial ou do a ele 
equiparado, índice que traduza a variação 
real do poder aquisitivo da moeda nacional. 

§ 1° Aplicam-se as disposições deste arti
go e seus incisos, aos vefculos adquiridos com 
isenção, para ·uso de paraplégícos ou pesso
as portadoras de deficie-ncias ffsicas, e, aos 
destinados ao transporte de cargas; 

§ 2° A Secretaria da Receita Federal ve
rificará periodicamente o cumprimento do 
estabelecido nesta lei. 

Art. 8° A alienação do veículo, adquiri
do nos termos desta lei, antes de três anos 
de sua aquisição, a pessoas que não satisfa
çam ~s condições e aos requisitos estabeleei
dos, acarretará o pagamento, pelo alienante, 
do tributo dispensado, monetariamente corri
gido. 

Parágrafo único. A inobservância do dis
posto neste artigo sujeita o alienante ainda 
ao pagamento de multa e juros -moratórias 
previstos na legislação em vigor p_ara· a hip6-
tese de fraude ou falta de pagamento do im
posto devido. 

ArL 9° Aplica-se·~ isenção estabelecida 
nesta lei, no que couber, a legislação do Im
posto sobre Produtos Industrializados. 

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda 
baixará as ínstruções necessárias à operacio
nalização do contido nesta lei. 

Art 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação e vigorará até 31 de dezem-
bro de 1990. _ _ . 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 13 de março de 1990; 1690 da In
dependência e 102° da República. - José 
Samey. 

DECRETO-LEI N° 1.944 
DE 15 DE JUNHO DE 1982 

Concede isenção do ImpoatÕ so
bre Produtos Industrializados para 
táxis com motor a álcoC"1 

O Presidente da República, no uso das 
atribuições que Jhe confere o artigo 55, item 
II, da Constituição, decreta: 

Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados os automóveis de 
passageiros.com motor a._álcool __ at~ _100 CV 
(100 HP) de potência bruta (SAE), quando 
adquilidos por. 

r- motoristas profissionais que, compro-
vadaxnente, ocerçam a atividade de condutor 
autónomo de passageiroS e desde que destin
ner.D o automóvel à utiliZação nessa at.ividã-· 
de, na categoria de aluguel (táxi)._ 

If- pessOas jurfdicas, -inclusive cooperati
vas 'de tJ;"abalho, que sejam permissionárias 
ou ccincessiõnárias de transporte público de 
passageiros, ·na categoria de aluguel (táxi), 
e desde que destinem ~ utilização nessa ati~ 
vidade. · · · · · -

Parágrafo único. Ressalvados os casos oc
cepcionais, em que ocorra destruição comple
ta do veículo, o beneficio previsto neste arti
go somente podem: ser utilizado uma única 
vez, na hipótese do item I, em quantidade 
não superior ao montante dos veículos inte
grantes da frota da empresa ~ data da publi
caçãO do" presente decreto-lei, na hipótese 
do item II. 

Art. 2° Fica assegurada a manutenção 
do crédito do Imposto sobre Produtos lndus
triãliZados, relativo ~s matérias-primas, pro
dutos iritêtni.êdilirios e material de embala
gem, efetivamente utilizados-na industrializa
ção dos produtos a que se refere -o artigo an
terior, 

Art. 3° Constitui condição para aplicação 
do dis?<JSto nos artigos 1° e 2° deste decre
to-lei a transferência, para o adquirente, dos 
correspondentes bençffcios. 

Parágrafo único. O imposto incidirá, nor
malmente, sobre quaisquer acessórios opcio
nais, que não sejam equipamentos originais 
do modelo de -yeículo adquirido. 

Art. 4° A alienação do veículo, adquiri
do com isenção, a pessoas que não satisfaçam 
os requisitos e as condições estabelecidas 
no artigo-l 0, implicará o pagamento, pelo alie
nante do tributo dispensado, monetariamen
te corrigido, com redução de 1!3 (um terço) 
do valor relativam~nt~ a Cada a.D.o Civil trans
corrido a partir da data da aquisição. 

Parágt3fõ único. A inobservância do dis
posto neste ãrtigo aCaiTetar,, à.lém da ei:igên
cia do tributo corrigido monetariamente, a 
cobrança: de multa e juros moratórias, previs
tos na legislação própria pai:a a hipótese de 
fraude na falta de pagamento do imposto de
vido. 

-Art. 5° O Ministro da Fazenda poderá 
expedir os atos complementares necessários 
~ aplicação do disposto neste decreto-lei. 

Art. ~ Este decreto-lei entra em vigor 
na data de sua publicação e vigorará até 30 
de junho de 1983, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasflia, 15 de junho de 1982; 161° da In
dCpend!-ncia e 91° da República. - Jo!o Fi
gueiredo. 

DECRETO-LEI N" 2.026, 
DE 1° DE JUNHO DE 1983 
Prorroga o prazo previsto no ar

tigo (J' do Decreto-Lei n° 1.944, de 
15 de junho de 1982. 

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o artigo 55, item 11, 
da Constituição, decreta: -

Art. 1° Fica prorrogado até 30 de setem
bro ae _1983 o prazo previsto no artigo 6° 
do Decreto-Lei n° 1.944, de 15 de junho de 
1982, que concede .isenção do Imposto sobre 
Produtos I nduslrializados para táxi com mo
tor a álcool. 

Art. Lf> Este decreto-lei entra em Vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posição, em contrário. 

Brasrua, 1°dejunho de 1983; 162°da In
dependência e 95°. da República. JOÃO F1-
GUEIREDO Emane Galveas João Ca
milo Penna -Delfim Netto. 

LEI N" 7.500, 
DE 25 DE JUNHO DE 1986 

Altera- o art. 5° da Lei o0 7.416, 
de 10 de dezembro de-1986, que con
cede isensão do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados _ IPI na aqui
sição de automóveis de passageiros 
e dá outras provídencias. 

O Pr:esidente da Repüblica, faço saber 
que o CongressO Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 1° A lei n° 7.416, de 10 de dezembro 
de 1985, paSSa ·a vigOnii· com as seguintes al
terações: 

I- (Vetado.) 
II- (Vetado) 
"Art. 5° Esta Lei VÍgorará a· partir da da

ta de sua publicação- e até 25 de fever.eiro 
de 1987." 

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data 
·de sua publicação. 

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

Brasfiia, 25 de junho de 1986; 165° da In
dependência e 98° da Rep-ctblica. - JOSÉ 
SARNEY _ Dilson Domingos Funaro. 

_ ]..E! N~ 7.6i3,. 
DE 13 DE JUNHO DE 1987 

-Concede isenção dO Imposto so
bre Produtos lndustrializadoa IPI 
na aquisição de automóveis de pãssa
geiros e dá outras providencias. 

O Presidente da República, faço saber 
que _o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

· Art 1° Ficam isentos ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados - !PI os automó
veis de passageiros classificados no Código 
87.02.01.03 da Tabela de Incidência do Im
posto sobre Produto Industrializados- TIPI, 
quando adquiridos por: 

I - motoristãs profissionais que, na data 
da publicação desta lei, exerçam, comporova
damente, em veículos de sua propriedade, a 
atividade de condutor autemomo de passagei
ro, na condição de titular de autorização do 
poder concedente, e desde que destinem o 
automóvel à utilização nessa atividade, na 
-categoria de aluguel (táxi). 

II - motoristas profissionais autónomos 
que, na data da publicação desta lei, sejam 
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iitulares de permissão ou concessão para ex
ploração do serviço de transporte individual 

. de passageiros, e desde que destinem o veícu
lo à utilização nessa atividade, na categoria 
de aluguel (táxi), e que tenham deixado de 
exercer a atividade em virtude de destruição 
completa, furto -ou roubo do vefculo; 

III - as cooperativas de trabalho que se
jam permissionárias ou concessionárias de 
transporte públicO de passageiros, na catego

. ria de aluguel (táxi), e desde que se destinem 
tais veículos à utilização nessa atividade; 

IV - pessoas portadoras de deficiência 
fisico-paraplégica, amparada pela Lei Com
plementar n° 53, de 19 de dezembro de 1986. 

Parágrafo único. Ressalvado os casos ·eK

cepcionais. em que ocorra destruição comple
ta, furto ou roubo do vclculo, o benefício 
previsto neste artigo somente poderá ser uti

tlizado uma única vez. 
Art. ~ A isenção dependerá de pr6via 

verificação, por parte da Secretaria da Re
ceita Federal do Ministério da Fa:?enda, de 
que o adquirente preencha Os reqUisitos esLB

belecidos no artigo anterior. 
Art. 3° Os documentos produzidos na vi

gência da Lei 0° 7.416, de 10 de dezembro 
de 1985, em. qualquer órgão p6blico ou priva
do, para a aquisição de :veículos novos com 
isenção do IPI, são hábeis para a aquisição 
na forma prevista nesta lei. 

Art. 4° Fica assegurada a manutenção 
do crédito do Imposto sobre Produtos Indus
trialízados __ IPI, relativos hs matérias-pri
mas, aos produtos intermediários e ao maté
ria! de embalagem efetivamente utilizados 
na industrialização dos produtos refeiidos 
no art. 1° desta lei. 

Art. 5° O imposto incidirá normalmente 
sobre quaisquer acessórios opcionais que 
não sejam equipamentos originais do veícu
lo adquirido. 

Art 6° A alienação do vi:fcriiO adquirido 
nos termos desta lei, antes de 3 (três) anos 
de sua aquisição, a pessoas que não satisfa
çam os requisitos e as coridições estabeleci
das no art. 1°, implicará o pagamento, pelo 
alienante, do tributo diSpensado, monetaria
mente corrigido .. 

§ 1° A inobservância do disposto neste 
artigo acarretará além da cdgência do paga
mento do tributo, monetariamente corrigi
do, a cobranças de multas e juros moratórias 
previstos na legislação própria, para a hipóte

, se de fraude na falta de pagamento do im
posto devido. 

§ '2? O previsto neste artigo não será exi
gido em caso de sinistro em que ocorra a 
destruição total do veículo, comprovada por 
perícia técnica realizada pelo DepartamenM 
to de Trânsito local. 

Art. 7° Na aplicaçãO do disposto nesta 
leí observar-6e-á a preferência para os que 
já se encontravam inscritos na fonna da le
gislação anterior e que não foram-atendidos 

· na época própria. 
Art. 8° Esta lei vigorará a p3rtír da data 

de sua publicação até 31 de julho de 1988. 

ParágrafO iínico. Fica o Poder Executivo 
autorizado, se julgar conveniente'!, a prorro
ga~ o ·prazo conStante ·dê:s_te 3.rtigf? . 

Art. 90 Revogam-se as disposições em con
trário. 

"ffraSflia, -1'3 -de jUlho ·de 1~87; 166° da In
dependência e 99" da República. - JOSÉ 
SARNEY Luiz Carlos Bresser Pereira. 

(À Comissão de Assuntos Econó
micos.) 

PARECERES 

PARECER I'(• 40, DE l991 

. Da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Resoluç.Ao n° 16,-de 1990, 
que "Altera o Regimento Interno 
do Senado Federal". 

Relator. Senador -Ir3m Saraiva 
Vem a esta comissão, para exame, o Pro

jeto de ReSOluçãô n° 16:, de 1990, que visa a 
alterar alguns diSpoSitiVos do Regimento ln
terno do_ Senado Federal. 

A iniciativã, de autoriã do eminente Sena
de: Cíd Sabóia de ea·rVallio; obteve parecer . 
favótável da ComiSsão de Corisíituição e Jus
tiça, em. 29 de novembro de 1990, ·oom algu
mas emendas que não ferein â. eSsência da 
propo-sição. Assim, O· a-rt. ·so do- Regimento 
passaria a ter a seguinte reda~o: 

11Ai"t. 80. Fixada a representação 
prevista no ártigo anterior, os lfdereS 
entregarão à· Mesa; nas quarenta e 
oito horas sUbseqüentes, as indicações 
em órdel'n nuniéricà, dos titulares e 
suplentes das comissões11 (grifo nosso). 

. . 

, O Art. 91 do Regimento Interno enume
ra as e:>::ceções quanto aos projetas que po
dem ser disc.utidos e votados nas comissões, 
dispensada a competência do Plenário. Já o 
projetp . de. r~olJJçã.o. ~ünplifica a questão, 
pois, em vez de listar as_exce~, estabele
ce o que pode ser discutido e votad-o nas co
miSsões. Além disso, traz uma inovação ao 
estabelecer que compete hs co~issões, dis
pensadá a cOmpetência do Plenário, discutir 
e vot~r '1pi-ojetos .de_ resolução que versem. 
sobre a Suspe-nsão da e:>::ecução, no todo ou 
em parte, de lei declarada inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal11

• 

.O projeto_ suprime o § '}!> do regimento, 
cujo teor é: O ·seguinte: 

-11E vedado à comissão apreciar, 
em caráter de urgência, as matérias 
a que·se refere este artigo, competên
cia essa deferida exclusivamente ao 
Plenário do Senado11

• (Realmente, não 
há que se falar em urgê~cia quando 
o projeto deve ser discutido e votado 
na comissão). 

Altera, também, o § 4° (que passa a ser 
§ 3°) do regimento, estendendo para cinco 
dias ú:teis o prazo para interposição de recurso. 

O parágrafo íinico do art 108 do regimen
to passa a dispensar, de acordo com o proje-

te, a publicação da pauta doS trabalhos no 
Diário do Congresso Nacional, que será dis
tribuída, com "antecedência mfitima de dois 
dias íiteis. aos titulares e suplentes da respec
tiva comissão mediante protocolo". 

Oart. 383 do regimento, que trata da apre
ciação 'do Senado sobre escolha de autorida
des, tem sua redação modificada da seguin-
te maneira: -

"e) o relatório deverá conter dados sobre 
o candidato, passando a constituir parecer 
com o resultado da votação, aprovando ou 
rejeitando o nome indicado." 

A letra f também tem sua redação modifi
cada, e, finalmente, a emenda oferecida ao 
art. 336 do Regimento Interno decorie da 
modificação oferecida ao art. 91. 

O parecer desta comissão (n° 393, de 
1990), relatado pelo eminente Senador Cha
gas_ Rodrigues, aprovou o projeto, apresen
tando apenas modificaç6es ao arl 80 e ao § 
3"' do art. 91, que passariam a ser assim redi"
gidos: ~ --o ~-o -

''Art. 80. Fix::ida a reprcscn tação 
prevista no artigo anterior, os líderes 
entregarão ã Mesa. nas quarenta t 

oito hora::: subscqüentes, as indicaçõe~ 
do!> titulares das comissões, e, em or
dem numérica, as dos respectivos su
plentes." 

11Art. 91. •••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••• 
· § 3° No pta.Zo de cinco dias iíteis, 

contados a partir da publicação da co
municação·referida no parágráfó ante
rior,· no avulso da Ordem do Dia da 
sessão seguinte, poderá ser interpos-· 
to recurso para apreciação da matéria 
pelo Plenário do Senado." (Grifo nos
so). 

A súbstituição tla expressão "espelho da 
Ordem do Dia" por navulso da Ordem do 
Dia" deVC-se, segun~o a justificação do_ páreM 
cer; nà necessidade de melhor adequação ter
minológica", já que o próprio regimento, 
em seu art: 170, consagra o termo navulso". 

Como vimos, as emendas apresentadas 
não ferem· a substância da iniciativa, plena
mente oportuna e conveniente. A qu_estão 
da competência terrilínativa das comissões é 
consagrada pela nova Constituição, deven
do, portanto, o regini.ento a ela se adequar 
de maneira clara e íne(]ufvoca. 

O acréscimo contido ilo item II do art. 
91 se de-Ye 3á fato de :Ser bastante simples o 
Projeto de Resolução que versa sobre a "sus
pensão da execução, no todb ou em parte, 
de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal". 
Assim, não há por que colocá-lo na pauta 
de Plenário .. 

O projetO, portanto, simplifica e torna 
mais clara a redaçãc;> dos dispositivos que 
modifica,. b.em como_suprime e inclui normas 
que dirimem d!lvidas sobre o entendimento 
e a aplicat:'áo do regimento, proficiando maior 
eficiência e segurança ao processo legislativo. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação 
da proposição com as emendas apresentad~ 
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pelO Parecer n° 383 de 1990, por entendê-la 
conveniente e oportuna. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Sa
raiva, Relator - Alexandre Costa _ Carlos 
De'Carli Dirceu Carneiro. 

PARECER N° 41, DE 1991 

Da Comissão de Educação sobre 
o Projeto de Lei da CA.mará n° 56, 
de 1990, que "Determina o -tomba
mento do antigo estúdio da Rádio 
Nacional, no Rio de Janeiro, c sua 
transform.aç§o em Museu da Histó
ria do Rádio no Brasil". 

Relator: Senador Alufzio Bezerra 
O presente projeto de lei determina o 

tombamento dos antigos estúdios da Rádio 
Nacional, localiz.ados no 22° andar do ediiT
cio de "A Noite", na Praça Mauá, no Rio de 
Janeiro, tendo cm vista- o seu valor cultural 
e artístico. 

O projeto prevt!, também, a transforma
ção dos estúdios em M uscu da História do 
Rádio no Brasil, atribuindo as providências 
para a sua instalação ao então Ministério 
da Cultura, 

Verifica-se, ainda, que não foram apresen
tadas emendas no prazo regimental. 

o projeto ein exame; apresentado em ja
neiro de 1988 e aprovado na Câmara, mere
ce, quanto ao mérito, estúnulo e apoio, já 
que no processo de desenvolvimento de uma 
Nação, uma etapa que se faz indispensável 
é: a da preservação do testemunho das gera
ções precedentes. enquanto produto de urna 
épt>ca hiswricamente dCtcrmin.ada, em favor 
da consolidação da memória coletiva desta 
Naçá(), de s.ua identidade. 

1'radid0nalmcntt::, esse testemunho, quan
do materialiZado no:s bens móvei~ _e imóveis 
impregnados de valor histórico_ "e/ou artisti
co., ~em merecido atenção mais detida e ime
diata por parLe do pcider público. Entretan
do, esse mesmo testemunho, quando manifes
tado através da extensl'ssima gama_ de com- _ 
portamentos e fazeres inseridos na dinâmi
ca do cotidiano, tem passado despercebido 
e sua preservação _fica permanentemente 
ameaçada._ 

Do ponto de vista do mérito, portanto, 
são inegáveis a pertinência e _a. oportunida
d~ do projeto. 

Ocorre que um projeto de lei com esse 
teor- determinando tombamento- não enca
minha adequadamente a providência. O tom
bamento, enquanto ato administrativo, é atri
buição do Ex:ecutivo, através dos seus órgãos 
setoriais, conforme o disposto no Decreto
Lei n° 25 de 30 de _nQYcmtb.m çk: _1937, que 
trata da matéria. 

Nesse sentido, sendo atribuição exclusi
va do Executivo a inscrição do bem cultural, 
após estudo técnico, no chamado Uvro do 
TOmbo, o projeto de lei em exame apresen
ta um desvio quanto a seu encaminhamento. 

Assim é que, quanto à competência legis
lativa da União, o projeto não se harmoni
za com a Constituição Federal, pois, nos ler-

mos do seu art. :l4, § 1"', combinado com o 
inciso VII desse mesmo artigo, a referida com
petência terá. de limitar-se ao estabelecimen
to de !!~rmas gerais, o que, a nosso ver, não 
ocorr_e em relação~ matéria-tratada na pro-
posição sob exame. -

Também -no que cOncerne a.o poder de 
iniciativa, o projeto disCrepa do disposto no 
art. 61, § 1°, II, e, da Carta Magna, porquan
to, ao transformar o estó.dio da Rádio Nacio
nal em Museu da História do Rádio no Bra
sil, está, na verdade, criando novo órgão na 
administração p!Íblica federal, medida cuja 
iniciatiVa Cabe exclusivamente ao Presiden
te da Repüblica. 

Ent~Í)d.em~ no caso, que o nobre Depu~ 
tado Adolfo Oliveira, autor do prOjeto, se o 
desejai, poderá encaminhar petição sobre o 
assunto à Secretaria da Cultura (orgão que 
sucedeu ao Miriistério da Cultura a partir 
da reforma administrativa prOmovida pelo 

--Governo Federal, em abril último) que, atra~ 
vés do seu Instituto Brasileiro do Património 
CUltural (autarquia que absorveu as funções 
da Secretaria do Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nacional - -SPHAN),_ dará _seq üência 
aos procedimentos previstos em lei para a 
consecução do_ tombamento, pela via adminis-
trativa. c -c,, , ~ __ _ 

Em face do exposto, manifestamo-nos pe
la rejeição do Projeto de Lei da Câmara n° 
56, de 1990, e, conseqüentemente, pelo seu 
arquivamento, noS termos do art. 65 da Cons
tituição Federal 

Sala das _Comis;;ôes, 9 de abril de 1991. 
- LourC:mberg Nunes Rocha, -Presidente -
Alub:io B_ezerra, Relator._ Wilson Martins 
-Francisco Rollemberg Teotonio Vile

ià Ftlho MauriCio Corrêã- - Onofre Qui
nau _ Mi'rio. Cqvas .:_~~_utinb,~ ~~rg~ .:~}o
s-é-Fogaça _ Garibal~ l\lvea __ ~~o Cal
moo _ :aduardo Suplicy _ Ney Maranhão. 

PARECER N° 42, DE 1991 

Da Comiss!o de Assuntos Econó
micos, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n° 32, de 1991, que "Autoriza 
a converslio de cruzados novos em 
cruzeiros para o f1m especffico de 
aplicação em investimentos produti
vos e dá outras providências". 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
A proposição em exame tem por escopo 

a conversãO de cruzados novos em cruzeiros 
para o fim específico de aplicação em proje
tes de investimento produtivo, aprovados pe
lo Departamento de Indústria e Comércio, 
do Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento. 

Trata-se, portanto, da liberação antecipa
da de quantias correspondentes a depósitos 
bancários~ vista e aplicações financeiras que 
cx:cederam o limite de NCz$ 50.000,00 (cinco
enta mil cruzados novos), as quais, ex: vi do 
disposto no art. 5° e seu § 1° da Medida Pro
visória ri0 16l\ de 15 de março de 1990, que 
originou a Lei n° 8.024, de 12 de abril de 
1990, somente serão convertidas em cruzei
ros a partir de 16 de setembro do corrente 

ano, em 12 (doze) parcelas mensais iguais e 
suces~ivas. 

O projeto, não obstante inspirado nas 
melhores intenções de retomar o desenvolvi~ 
menta da economia nacional e fundamenta
do "na diSpOsição do Governo Federal em 
estimular a modernização da indóstria e ou
tros setores através do Programa de Compe
titividade Industrial- PCI", incorre em odio
sa injustiça e temerária facilitação de concen
tração de mais poderes no já todo poderoso 
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

'é: injusto porque priVIlegia uns poucos 
empresários capazes de apresentar projetas 
de investimentos, enquanto inúmeros Cida
dãos que confiaram seus depósitos e poupan
ças a estabelecimentos bancários, tiveram
nos, como ainda os tem, compulsoriamente 
bloqueadOs no Banco Central do Brasil, por 
18 (dezoito) meses, após os quais esperamos 
sejam liberados, ainda assim no transcurso 
de mais 12 (doze) meses. 

Temerário, porquanto, ao submeter a apro
vação dos projetas de investimento a um de
partamento do Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento, faz por contemplar 
esta Pasta com substancial parcela de pode
~ acrescentando~os aos atualmente exorbi
tantes, e por propiciar facilidades ao Gover
no que, por certo, não perderá a oportunida
de de somente atender o que for da sua con-
veniência política. -

Ante o exposto, e pedindo venia ao ilus-
- -tre relator, indiriamo~nos a considerar injus

to e inoportuno o mérito da proposição, prin
cipalmente por não beneficiar também as 
econo.r:ni?S poptllares, razã~ pela qual vota
mos pela sua rejeiÇão. 

Sala das Comissões, 10 de abril de 1991. 
_- Raimundo J,.ira, Presiden_te - Senador 
Maurício Coérêa, RelatOr- Dario Pel-eira 
_ César Dias _ Coutinho Jorge _ Esperi
dião Amin __ Henrique Almeida _Joio Ro~ 
cha _ Josapbãt Marinho_ Onofre QuiDan 
_ Levj Dias_ Eduard9 SupUcy _ Ruy Bace
lar _ Nabor Júnior _ Alf;redo- ~poa _ 
Aureo Mello. -

VOTO EM SEPARADO VENCIDO 
DO SENADOR MEIRA F1LHO 

Da Comisslio de Assuntos Econô
micos, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n° 32, de 1991, que "Autoriza 
a conversão de cruzados novos em 
cruzeiros para o fim especrfico de 
aplicação em investimentos produti
vos e dá outras providencias". 

O Projeto de Lei do Seriado n° 32, de 
1991, de autoria do Senhor Senador Albano 
Franco, "autoriza a conversã_o de cru:z;ados 
novos em cruzeiros para o fim especifico de 
aplicação em ptojetos de investimento produ
tivo, aprovados pelo Departamento de Indús
tria e Comércio do Ministério da Economia, 
Fazenda) e Planejamento". 

O projeto em análise dispõe ainda sobre 
a competência do Poder Executivo para regu
lamentar a aplicação -dos recursos libei-ados. 
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Justifica o eminente Senador Albano Fran
co, profundo conhecedor da vida económi
ca nacional, que tal liber.ação vai ao encon
tro dos objetivos de expansão c moderniza
ção do parque industrial nacional, carente 
de recursos, e de reaquecimento da vida eco
nômica. 

É o relatório. 
A retenção dos cruzados novos, em 15 

de março de 1990, teve por objetivo funda
mental o saneamento e a reorganização da 
vida econômica nacional, então assolada por 
profundas distorções c~ beira da hiperinflação. 

Passado um ano, as relações econômicas 
atingiram razoável estabilidade que_ vem per
mitindo a progressiva liberação de cruz_ados 
novos retidos, para diversas finalidades, em 
montantes e condições que favoreçam o for
talecimento econômico, sem comprometer 
as políticas de austeridade que pratica o Go
verno Federal. 

Adicionalmente, a legislação ora vigente 
prevê a liberação dos cruzados novos ainda 
retidos, parceladamente, a partir de setem
bro próximo vindouro, ou seja, daqui há pou
CO- 'mais de cinco meses. 

Consideramos, então, que, garantida a 
competência do Poder Executivo para geren
ciar a antecipação. prevista no projeto em 
análise, torna-se tcmpestiva e benéfica aos 
interesses do dcsenvolvimcn_to nacional a li
beração de cruzados noovos para investimen
tos produtivos. 

Somos, pois, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 10 de abril de 1991. 

- Senador Meira Filho. 

P A.RECER N° 43, Dil im 
Da Comissão Diretora 

Redação fmal do Projeto de Re
solução n° 17, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção final do Projeto de Resolução n° 17, de 
1991, que :s.uspende a execução dç:t n° 3 do 
parágrafo único do artigo 20 da_ Çonstituição 
do Estado dC São Paulo.· · 

Sala de Reuniões da cOrnissãç, 11 de 
abril de 1991.- Mauro Benevides, Presiden
te- Rachid Saldanha Derzi, Relator- Ale
xandre Costa Beni_ Vt?ras. 

ANEXO AO PARECER N° 43, DE 1991 

Redação final do Projeto de Re
solução n° 17, de 1991. 

Faço saber que o Senado Fe_deral apro
vou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, 
item 28 do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RI\SOLUÇ"ÃO N°, OE 1!J<l1 

Suspende a execuç:iio do n° 3 do 
parágrafo linico do artigo 20da Cons~ 
tituição do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. único. É suspensa, de acordo com a 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal~ cm acórdão de 5 de dezembro de 
1984, a e>ct!Cuçáo do nu 3 do parágrafo úni-

co do artigo 20 da Constituição do Estado 
de São Paulo, por infiíngentc do artigo 52, 

item X da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviw 
des) - O Projeto de Lei da Câmara n° 16, 
de 1991, de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que acaba de ser lido, terá tramhação 
com prazo determinado de quarenta e cin
co dias, nos termos do art. 64, § 1° da Cons
tituição, combinado com o art. 375 do Reg"i
mento Interno. 

De acordo com o art._ 122, II, B, do Regi
mento_ Intemo, a matéria poderá receber 
emendas, pelo prazo de cinco dias, perante 
a Comissão de ~untos EconOmicos. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- S_obre_a m~ prOjetas de lei que se
rão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 68, DE 1991 

Iri.stitui estágio prático~ no lllti~ 
mo· ãnó dó Curso de Odontologia, 
como forma de prestaçAo de servi~ 
çoo- em unidades sanitárias situadas 
em áreas urbanas carentes ou cida~ 
dea dó intCrior. 

O Corigl'eSSó Nacional decreta: 
Art. l 0 Fica instituído, em caráter obriga

tório, no último ano do curso de Odontolo
gia, estãgio prático supervisionado de, no 
mfnimo, 312 (trezenta·s e doze) horas de du
·raçãO, a ser realizado em un-idades sanitárias 
situ3das em áreas urbanas carentes ou cida
des do interior localizadas na mesma unida
de federatiVa em que se encontram as Facul
dades -de OdOntologia. 

Parágrafo (mico. O estágio a que se refe
re este artigo: 

I - será incluído na ci:!:r-gã ·horária total 
de treinamento_ prático. já previsto para o 
·curso de. Odontologia; 

II - constitui condição indispensável paw 
ra a expedição do diploma de conclusão do 
curso de_ Odontologia. 

Art '2,0 -As condições do estágio, inclusi
ve as e:dgfveis às unidades sanitárias para 
sua realização, serão definidas em convênios 
especfficos firmados entre as autoridades com

- petente das Faculdades de Odontologia e o 
representante do_ Governo Munfcipal ou das 
entidades privadas representativas da comu

--nidade ou de suas classes sociais mais carentes. 
Parágrafo único. O convênio conterá_ cláu

sulas que assegurem aos estagiários condi
ções condignas de trabalho, de locomoção, 
de segurança, de alojamento, de alimentação 
c de vestimenta. 

Art. 3° Os serviços prestados pelos esta
giários serão inteiramente gratuitos, não im
plicando qualquer pagamento por parte dos 
seus beneficiários. 

Art. 4° O estágio prático supervisionado, 
instituído na forma desta le~ abrangerá, no 
mínimo, as disciplinas de odontologia social 

e preventiva, dentfstica operatória, endodon
tia, periodontia e cirurgia. 

Art. 5° Será de responsabilidade de cada 
aluno estagiário a confecção de relatório de 
atividades realizadas durante o estágio, con
tendo, obrigatoriamente, informações sobre 
as quantidades e tipos de atendimentos reali
zados, materiais utilizados, condições técni
cas e ambientais em que os trabalhos foram 
ccecutados, bem como as dificuldades encon
tradas. 

Parágrafo único. O relatório de ativida
des deverá ser concluído no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis após o término do está
gio, com a apresentação de eópias para os 
titulares das disciplinas nele abrangidas. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

As estatísticas de saúde bucal em nosso 
Pafs são verdadeiramente alarmantes. Estabe
lece-se af um claro paralelo entre a injusti
ça social da precária distribuição de rerida 
e o estreito ac_ess_o a este aspecto específico 
das ações de saúde. Se, por um lado, o brasi
leiro médio, na faixa etária de 50-60 <irias, 
já terá perdido 20 dos seus 32 dentes, por 
por outro, os quase seterita milodontólogos 
do País se dedicam, J:>i'lõrltãriãrilCntc, aó aten
dimento espcciaHzado c etilizado. E isto Õcor
rc: apesar da prcvatC:ncia da população pobre 
cm nosso país - cc'rl:!a de 52,6% do total -
revelando um baixo rifvc( de pr'eucupa9io so
cial da classe. Além disto, a abordagem esta
tal do problema ttm sido inócua e meramen
te residual em seus efeilos práticoS. Portan~ 
to, j!.Ugo que o envolvimento de um contin
gente de estudantes de Odontologia do últi
mo ano, já suficientemente treinados, seria 
de grande valor para uma ma:íor" efiCácia de 
açOes básicas de saúde bucal sobre nossa po
pulação desprotegida - a grande maioria dos 
brasileiros pobres. A obrigatoriedade do está
gio, expressa no presente projeto1 se fa:z- ne
cessária para que ocorra o seu c:fetivo cumw 
primento. O não- cumprimento do referido 
estágio implicará a proibição de se expedir 
o diploma profissional, penalidade esta que, 
a nosso ver, tem força bastante para a fiel 
observância das normas previstas. Por outro 
lado, partindo-se da premissa de que clíentes 
pobres não faltarão em nosso pafs, caberá :à 
Faculdade de Odontologia firmar os co"nvê
nios mais apropriados, em melhores condi
ções de r~lização técnica dos pressupostos 
da base tilosófica desta lei, isto é, a complew 
mentação do treino prático dos estudantes 
de Odontologia de último ano em contrapar
tida a um efetivo trabalho gratuito de sa6de 
pública. 

Um dos objetivos principais deste proje
to de lei é_o aprimoramento técnico-profissio
nal do futuro cirurgião-dentista. O contato 
direto do aluno/estagiário com o paciente, 
longe do amparo do professor e das paredes 
da faculdade, fará com que sejam estimula
dos e desenvolvidos o seu discernimento e 
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sua intuição diante das situações inusitadas 
que somente .a prática permitir1i enfrentar. 

Ao mesmo tempo em que o estágio pro
piciará um considerável aumento na oferta 
de serviços odontológicos~ população, a sua 
institucionalização em âmbito nacional redun
dará em importante inciei::D.en to na qualifica
ção dos profiSSionais formados. 

Também é objetivo deste projeto favore
cer a interiorização do futuro cirurgião-den
tista, pois o aluno/estagiário poderá exercer 
seu treinamento prático em cidades interiora
nas de nosso Brasil, onde a Odontõfógia nun
ca tenha chegado ou lá se exerça com mui
ta carência. O contato do estudante com es
sas comunidades poderá estimular sua fiXa
ção nesses locais ou sensibilizá-lo a ali insta
lar-se após sua formatura. 

O projeto de lei que ora apresentamos 
busca, em síntese, reverter a situação de má 
distribuição geográfica dos profissionais de 
Odontologia no Brasil, onde é grande a conw 
centração nas capitais e grandes cidades, deiw 
xando as pequenas cidades totalmente desasw 
sistidas na área da saúde bucal. 

Mesmo reconhecendo que diversos fatow 
res têm dificultado a interiorização de bens 
e serviços da área social, entendemos que a 
instituição do estágio prático durante a for
mação do odontólogo contribuirá efetivamen
te para a reversão desse quadro. 

Para o pleno sucesso desta proposta de 
mudança, é essencial que o estágio seja reali
zado em ambiente, local e condições que re
presentem com realidade tudo que o futuro 
cirurgião-dentista encontrará no mercado 
de trabalho após sua formatura. 

Em face do exposto, esperamos contar 
com o apoio dos nossos ilustres pares para 
a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sess6es, 11 -de- ·abril de 1991. -
Senador Dirceu Carneiro. 

(À Comissão de Assuntos Sociais 
-decisão terminatiVa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"69, DE 1991 

Dll nova redaç§o ao parágrafo 
4° do artigo 159 do Código Penal. 

O Cong:esso Nacio_na1-dc~eta: 

Art. 1° O parágrafo 4° do artigo 159 do 
Código Penal passa a vigorar com a seguin
te redação: 

11Art. 159 ............ _,.,.,_ ..... ---
§ 4° Se o crime é cometido em con

curso, o concorrente que denunciá-lo 
h autoridade, facilitando a liberação 
do seqfiestrado, terá sua pena reduzi
da de 1 (um) a 2/3 (dois terços).'' 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 3° São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificaçlio 

A Lei n° s._o72, de 25, de_ julho de 1990, 
ao definir os_ crimes hediondos para os fins 
previstos no artigo 5°, inciso XLIII, da Cons~ 
tituição, incluiu na categoria a extorsão me
diante seqüestro. Merece encOmios a iniciati
va do legislador ordinário por tratar-se de 
fatoJfpico de graves repercussões sociais. 

Com o propósito de induzir os participan
tes do delito a fornecer as informações ne
cessárias à libertação da vítima, acrescentou
Se um parãgi'afu 4° ao artigo 159 do C6digo 
Penal autorizando a redução da pena, de 1 
(um) a 2/3-(dOiS iei-ços), quando forem fõine
cidos, "pelo co-autor integrante de bando 
ou quadrilha", dados ou elementos capazes 
de colocar o agente passiv<? a sal~o. 

o dispositivo, em primeiro lugar, consaw 
gra expressão que já não tem guarida no Es
tatuto Penal. De fato, _a partir da reforma 
de 1984 (Lei n° 7.210) passou-se a denomi
nar concorrência ou concurso de pessoas o 
instituto que tipifica a conduta_ daqueles que, 
de qualquer modo, concorrem para o crime 
(art. 29). Com a inovação, pretendeu-se dis-
tinguir a cc-autoria em sentido estrito, ou se
ja, a conduta pl6rima _realizando um tínico 
crime, de me"ra participação, -que é a contri
buição dada para que outrem venha a perpe
trar o ilícito. 

Em s~gundo lugar, estatuindo que o bene
ffcio só alcança ·a agente organizado em qua
drilha ou bando, lmplicitameli.te eStá o legis
lador a eccluir da previsão mais favorável 
aqueles que- pratiCam a extorsão mediante 
seqüestro com a conivência de menos de qua
tro pessoas. É o que decorre do artigo 288 
do Código Penal, verbil: 

"Associarem-se mais de três pesso
as, em quadrilha ou bando, para o fim 
de cometer crimes.11 

A conseqüência prática é a seguinte.-Sen
do o crime cometido por até três pessoas, o 
comparsa que vier a: denunciar o fato-, e com 
isto facilitar a liberação da vítima, nenhum 
beneficio terá. Ao contrário, sendo perpetra
do por quatro ou mais delinqUentes, e m:or~ 
rendo a denúncia nas condições apontadas, 
será o delator alcançado pela redução da pena. 

Se o objetivo, em termos de política cri
minai, é-precisamente criai inecãnismos que 
induzam o _arrependimento, evitando assim 
o mal maiof, parece~nos que a redação do 
preceito carece de modificação por tomar 
possíVel a sua incidência em qualquer hipótese. 

A iniciativa que ora submetemos à consi
deração dos ilustres pares visa pois a corri
gir uma incoerência e dispensar tratamento 
idêntico a pessoas que se encontram em si
tuações semelhantes. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1991. -
Francisco Rollemberg. 

(À Cooiissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°70, DE 1991 

Dispõe sobre os crimes dC sone
gação fiscal e de apropriaç§.o índ6bi
ta de tributos e dá outras providen
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Constitui crime de sonegação fis

cal deixar de pagar tributo devido, no todo 
ou em parte, ou desviar de s_uas finalidades 
valores de incentivos fiscais, mediante uso 
de falsificação material ou ideológica ou de 
qualquer outro meio fraudulento. 

Pena: reclusão de quatro a oito anos,_ se~ 
gundo o montante sonegado e a engenhosida
de da sonegação, agravada para o dobro_ no 
caso de reincidência, sem prejuízo da multa 
cominada na lei tributária. 

Art. 2° Constituí crime de apropriação in
débita de tributo deixar de recolher, no tQ
do ou em parte, tributo descontado de con
tribuinte ou dele cobrado_ n~ substituição 
de responsabilidade tributária, ou arrecada
do na qualidade de agente da administração 
tributária. 

Pena: reclusão de_dois a quatro anos, con
forme o montante_ do tributo e o motivo do 
não-recolhimento, agravada para o dobro 
na hipótese de reincidência, sem prejufzo 
da multa cominada na lei tributária. 

Art. 3° Nos crimes de sonegação fiscal 
ou de apropriação indébita de tributo, come
tidos por pessoa jurfdica, a responsabilidade 
p_enal recairá sobre-os dirigentes, aos quais 
competia superintender os negócios contidos 
na sonegação ou determinar o pagamento 
ou o recolhimento do tributo. 

Art. 4° O administrador tributário, após 
mantida na esfera administrativa a atuação 
por crime de sonegação fiscal ou por crime 
'de_ apropriação indébita de tributo, remete
rá ao Ministério- P6blico os elementos com
probatórios da infração, para instrução_ da 
ação penal. 

Parágrafo_ (mico. Se _o Ministério P(IP.Ii~ 
co entender não comprovada a prática do 
crime, em despacho fundamentado_ devolv<;
rá o processo à repartição fiscal, que pode
rá complementá-lo. 

Art. 5° Extingue-se a punibilidade dos cri
mes de sonegação fiscal e de apropriação in
débita de tributo desde que o infrator efetue 
o pagamento ou recolhimento da quantia dew 
vida antes da decisão administrativa de priw 
meira instância. -

Parágrafo ónico. Não se aplica a extinção 
da punibilidade ao infrator reincident_e, se._
gundo definido na lei tributária.. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7° Revogam-se a Lei n° 4.729, de 14 
de julho de 1965, e demais disposições em 
contrário. 

Justificaçlio 

Há consenso nas repartições fiscais brasi~ 
leiras de ser muito alto o índice de sonega
ção de impostos, privando a União, os esta-. 
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dos e os municfpios dos indispensáveis recur
sos financeiros para realizar o bem-comum 
e tornando a tributação mais injusta. 

O descumprimento intencional de obriga
ções tributárias, no Brasil, resulta principal
mente das seguintes causa~: 

a) punição muito branda sobre o sonega
dor de impostos, estabelecidª penalmente 
na detenção de apenas seis meses a dois 
anos, além do que redu:úda obrigatoriamen
te para multa pecuniária quando o crimino
so (or prim:írlo. (Lei n° 4.729/65, art. 1°, in 
fine c § !"); 

b) impedimento do exercício da riSCcili:r.a
ão sobre contribuintes nu s_ctorcs protegidos 
por autoridades gt>vernamcntai:i, viável cm 
razão da insiabilidadc da ocupação dos car
gos de chefia administrativa e da possibilida
de de represálias sobre fiscais tributários, 
em sua remuneração e localização (assuntos 
de competência ou iniciativa -dç. Presidente 
da Rep6blica, no caso da União, conforme 
arts. 84, VI e 61 § 1° da CF/8&); 

c) tolerância cultural para com a sonega
ção de. impostos em geral, exigindo maior 
consciência_ trjbutária de empresá~os_ e do 
p6blico, além da educação da criança já no 
primeiro grau de ensino (matérias de compe
tência do Poder Executivo, segurido a Lei 
de Dii"etrizés e Bases da Educação Nacional); 

d) imposições tributárias sem e(etiva 
anuência das pessoas tributadas, mediante 
decretos-leis de 1930 a 1945 ~ 1988, e atra
vés de medidas chamadas provisórias, com 
força de lei, a partir da Constituição de 
5-10-&8, ambas as espêcies. o.:pedidas pelo 
Presidente da República, freqüentemente 
exorbitando dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, além do des_cumpri
mento de outras limitações (restando aos con
tribuintes atingidas a alternativas de burlar 
as. ilegítimas ou injustas tributações); 

e) estabelecimento de alfquotas tributá
rias demasiado altas, espe<::ialmente nos im
postos indiretos federais c estaduais, prejudi
cando a expansão da produção e do consu
mo, e estimulando a apropriação do valor 
do tributo por empresas em crescimento ou 
induzindo a o:clusão desse ônus n~ pr~ço 
cobrado do comprador de mercadorias e ser
viços (deforp1ações que só podem ser corrigi
das em lei sobre matéria tributária, cuja ini
ciativa, da União, foi reservada ao Presiden
te da Repeiblica também na Constituição de 
1988, art. 61, § ] 0 , item II, alfnea b; 

f) má aplicação de parte significativa da 
receita tributária, segundo opinião corrente 
da sociedade civi~ apesar de autorizada no 
orçamento fiscal elaborado pelo Poder Exe
cutivo e aprovado pelo Coiigresso Nacional 
(sendo de notar que a inexistência da Conta
doria-Geral dificulta a apuração e divulgação 
dos custos anaUticos de órgãos, serviços e 
obras e sua confrontaç§o com os beneffcios 
produzidos, além do que o desprovimento 
do Poder Legislativo de uma Auditoria Inde
pendente impede uma fiscalização eficaz e 
a denóncia judicial dos autores de crimes 
contra o patrimônio póblicol: 

g) insuficiência de fiscais tributários, acom
panhada durante longo tempo por remunera
ções não atraentes para auditores qualifica-

. dos (matéria de iniciativa privativa do Poder 
Executivo), sendo que para á fiscalização 
dos impostos federais a Secretaria da Rec_ei
ta está provida de apenas sete mil auditores 
fiscais, dos quais menos de três mil em traba
lho de c_ampo, para controlar um universo 
de 1.680.000 pessoas jurfdicas cadastradas, 
mais as milhões de pessoas ffsicas declaran
tes_ do imposto de renda, tendo sido estima
da a necessidade burnq.na em torno de vinte 
mil fiscais (entrevista do S~cr~táriO da Recei
ta Federal publicada na Gazeta Mercantil 
de 12-12-89); 

h) desaparelhamento tecnológico das re
partições fiscais, sendo que na Secretaria da 
Receita Federal a necessidade de investimen
tos foi -orçada cm US$ 200 milhões, equiva
lente a NCz$ 1,7 bilhão a preços de dezem
bro de 1989, cãbcndo ao Executivo a iniciati
va de propor recursos no orçamento {Gaze
ta Mercantil citada no item precedente). 

Algumas autoridades fazendárias ainda 
apontam. na dificullação do __ trabalho risca~ 
exagcr.tda garantia Uc sigilo com que a legis
lação estaria protegendo empresas do setor 
financeiro; a pontt) de a Distribuidom de TI
tu los e Valores 4!o Banco do Drasil, no Rio 
de Janeiro, ter obtido liminar judicial para 
recusar-se a fornecer à Secretaria da Recei
ta Federal a relação das operações com ou
ro (Gazeta Mc;rcantil/Brastlia de .7-2-90). 
Parece, entretanto, ter havido procedimen
to incorreto ou equívoco interpretativo da 
lei, porquanto os arts. 195 e 197 do Código 
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25-10-66), 
asseguram bastante força julídica para o fts
co e:xtgir informações relacionadas aos con
tribuintes em geraL 

Dentro das possibilidades de iniciativa le
gislativa do Congresso Nacional está O direi
to penal, de competência privativa da União 
(CF, arts. 22, I e 61 - ""PDI). 

Assim, esta proposta legislativa pretende 
instituir sistema punitivo rigoroso e eficaz 
contra a fraude tributária, reformulando a 
~escumprida Lei n° 4. 729, de 14-7-óS, rara
mente -aplicada em razão de suas deficiên
cias ·intrfusecas, a seguir resumidas: Penaliza
ção muito branda ao sonegar, sujeitando-o 
apenas :a detenção de seis meses a dois anos, 
e multa de duas a cinco vezes o valor do tri
buto (art. 1°, in fine); conversão obrigatória 
da pena em multa pecuniária de dez vezes 
o valor do tributo, quando o sonegador é 
condenado pela primeira vez (art. 1°, § 1 ~ 
em conseqüência do ·que não cumpre a deten
ção nem paga o débito; tipificação exaustiva 
das hipóteses que constituem crime de sone
gação ftsca~ vinculando-as expressamente ~ 
intenção de não pagar o tributo devido e nã( 
h efetiva consumação da ilegal evasão tributá
ria (art 1°, itens I a IV); mistura de corrup
ção de funcionário com sonegação por con
tribuintes {arL 1°, §§ ZO e 3~; equiparação 
artificiosa do contrabando, do descaminhc 
e do comércio clandestino :a sonegação [IS 
cal (art. 50); responsabilização demasiada am 

pia e injusta, nas pessoas ju.:fdicas, a todos 
os que, direta ou indiretamente ligados :àque· 
las, de modo permanente ou eventual, te
nham praticado ou concorrido para a práti
ca da sonegação fiscal (art. 6~; agregamen
to de autorização de lançamento de offcio 
mediante uso de sinais ccteriores de rique
za (art. 9"). 

O Poder Executivo também sentiu parte 
da inadequação da Lei n° 4.729/65 e por is
so submeteu ao Congresso Nacional o Proji
to de Lei n° 3.307, de 1989, que se encontra 
na Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados, desde 27-11-89, após receber pa
recer favorável, com uma emenda, na Comis
são de Constituição, Justiça e de Redação. 
Aquele projeto de tei procura fmnar concei
to geral para o crime de sonegação fisca~ 
sem as exaustivas hipóteses de ocorrência, 
consubstanciando o Crime no não-pagamen
to mediante artiffcio fÍ"audulento, o que foi 
aproveitado nesta prOposição legislativa. 

Entretanto, comete as seguintes impropne
dades, aqui sanadas: áoloca ao lado dos tribu
tos outras prestações pecuniárias compulsó
rias, c.om~tendo o _ e;o::Q de inc.luir punições 
financeiras e induzindo a confusões, pois o 
Código Tributário Nacional estabelece com 
clareza que ''Tributo é toda prestação pecu
niária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa ecprimir, que não c-onstitua san
ção de ato ilfcito, institufda em lei e cobra
da mediante atividade administrativa plena
mente vinculada" (Lei n° 5.172/66, art. 3~i 
introduz_desnecessariamente o crime de re
tenção indevida, para o não-recolhimento 
de tributo _d_escontado çm recebido de te~ei
ro, infrações que em parte a legislação em 
vigor qualifica de crimes de apropriação indé· 
bita (Lei n° 4.357/64, art. 11, e Decreto-Lei 
-:526/67, art. 2~i preconiza penas ainda bran· 
das para os autores dos crimes, sendo de re
clusão de um a quatró anos para o de sone
gaçâo fiscal c de detenção de seis meses a 
ois anos para o de re!ençáo indevida de tribu
to, penas às quais adita uma multa não quali
ficada (arts. 2° e 3°); no 'que concerne aos 
crimes cometidos por pessoa jurídica, aper
feiçoa a regra vigente, mas comete tamt-;:;m 
o exagero de responsabilizar sempre o c~m
trolador, ao lado do dirigente e do adminis
trador não especificados, alêm de atrelar a 
responsabilidade de uns e outros a descum
primento de dever legal, es!atutário ou con
tratual (art 4°), preconceituosamente, pre
vê agravante na pena quando o crime forco
metido por funcionário público (art. 5°), pa
recendo mais racional tratar todos in[ratores 
da mesma forma; emperra o encaminhamen
to do processo ao Ministério Póblico ao de
terminar que a autoridade fiscal submeta os 
elementos comprobatórios ante~ ao órgão ju
rídico da repartição (art 6~ exteriorizando 
preocupação por mercado catívo de trabalho 
e criando foco de possível tráfico de influên
cia; e quanto :a extinção da punibilidade dos 
crimes favorece o criminoso matreiro e rico, 
ao excluir aquela punibilidade se o infrator 
pagar o 4ébito antes da denóncia (art. 7~1 
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quer dizer, após todo o trabalho administra
tivo de comprovação do crime,. o esgotamen
to do contencioso administrativo e a comuni
cação ao Ministério PtíbJico, quando a lei 
n°4.729/65 condiciona a extinção da punibili
dade ao pagamento antes do inicio da ação 
fiscal (art. 2"). 

Este projeto de lei tenta superar os pro
blemas citados, após pesquisar os anteceden
tes à Lei n° 4.729/65 e outros diplomas le
gais relacionados aos crimes de sonegação 
fiscal e de apropriação indébita de tributos. 
Aproveitando a idéia do Projet_o. de Lei n° 
3.307/89, configura o crime de sonegação frs
cal na omissão de pagamento de tributo me
diante artificio fraudulento, colocando no 
mesmo plano o desvio de incentivos fiscais, 
confonnejá fazem o art. 3o-da Lei n° 5.106/66, 
o art. 45 da Lei n° 5.508/68, o art.-18 do De
creto-Lei n° 756/69 e o" art. 1° da Lei n° 
5.569/69 (art. 1° deste projeto). Comina aos 
agentes do crime a pena de reclusão de qua
tro a oito anos, agravada para dobro na rein
cidência, relacionando a variação da pena 
ao vulto da sonegação e à criatividade nela 
aplicada (art. 1 °). Preserva o crime de apro
priação indébita de tributo, ao invés de tro
cá-lo pelo de retenção indevida, constituin
do seus pressupostos na omissão de recolhi
mento de tributo descontado (de beneficiário 
de rendimento, no ·caso do imposto de ren
da) ou cobrado de contribuinte na substitui
ção da responsabilidade tributária (viável 
no ICM e outros impostos indiretos), incluin
do no crime ainda o não-recolhimento de tri
buto arrecadado na qualidade de agente da 
administração tributária, abarcando aqui a 
rede bancária e situações assemelhadas (art. 
zo). 

Não foi aí contemplada, intencionalmen
te, a hipótese de mero recolhimento de tribu
to, porquanto sua inclusão estenderia o cri
me de apropriação indéhita ao simples atra
so no pagamento do IPI, do ICMS e_ demais 
impOstos trasladados ao comprador. Para os 
agentes da apropriação indébita do tributo 
ê preconizada a reclusão de dois a quatro 
anos, ao invés da pena branda de detenção 
de seis meses a dois anos, proposta no proje
to do Governo, além do que relaciona a va
riação da pena à importância e à causa da 
indébita apropriação do tributo, e manda do
brá-Ia nos casos. de reincidência (art 20). 

A título de multa, o projeto apenas pre
serva a imposta segundo a lei tributária, pa
ra ambas as espécies de crime (ans. 1° c 20). 
Restringe a responsabilização penal da pes
soa jurídica a seus representantes com auto
ridade para ordenar ou impedir o cometimen
to dos crimes, ou seja, os dirigente$ aos quais 
competia superintender as transações envol
vidas na sonegação ou determinar o paga
mento ou o recolhimento do tributo devido. 
No tocante ao encaminhamento das provas 
dos crimes ao Ministério Póblico, o projeto 
agiliza o procedimento, como faz o art. JO 
da Lei n° 4. 729/65, determinando que o ad
ministrador tributário as remeta diretamen
te ao Ministério Ptíblico, aditando dever pa
ra este fundamentar sua discordância, se en-

tender não comprovada a prática do crime 
(arr. 4° e seu parágrafo único). Continua ad
mitindo a extinção da punibilidade penal atra~ 
vés da satisfação do débito desde que efetiva
da antes da decisão administrativa de primei
ra instan_cia c o infrator não seja reinciden
te, conTorme sensatáiriente já estabeleceram 
o art. 5° e seu pará_grafo do Decreto-Lei n° 
1.060/69, o art. 2° do Decreto-Lei n° 326/67 
e o -art. 11, § 1°, da Lei n° 4.357/64 (art.- 5°, 
e seu parngraro- C!nfcO deSte projeto). 

Por fim, convém lembrar que a redação 
desta proposição legislativa teve em mente 
sua destinação tanto para a União quanto 
para os estados e os municfpios, para o com
bate às fraudes tributárias. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1991. -
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

- ' (À CoOOissáo de O:,nstil~ição, Jus
tiça e Cidadania- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°71, DE 1991 

Dá nova redaç!lo aos artigos que 
menciona da Lei n° 6.368,- de 21 de 
outubro de 1976. 

O Congiesso-NaciOnal decreta: 
Art. 1° Os artigos 12, 13, 14, 15, i6 e 18 

da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

11Art 12 Importar ou exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda ou oferecer, fornecer ainda 
que gratuitamente, ter em depósito, transpor
tar, trazer consigo, guardar, prescrever, mi
nistrar ou _entregar, de qualquer forma, o 
consumo de substância entorpecente ou que 
determine_ dependência ffsica ou psíquica, 
sem autorização ou em desacordo com deter
minação legal o_u regulamentar. 

Pena: Reclusão de dez a 25 anos e paga
mento de 150 a quinhentos dias-multa. 

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem, in
devidamente: 

I - importa ou exporta, remete, produz, 
fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou 
oferece, fornece ainda que gratuitamente, 
tem em depósito, transporta, traz consigo 
ou guarda matéria~prima destinada à prepara
ç§o de substAncia entorpecente ou que deter
mine dependencia física ou psíquica; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita de 
plantas destinadas à preparação de entorpe
cente ou de substAncia que de~ermine depen~ 
dência física. ou psfquica. 

§ 2° Nas mesmas penas incorre, ainda, 
quem: _ __ _ _ 

r - induz, instiga ou auxilia alguém a 
usar entorpecente ou substancia que deter
mine dependência ffsica ou psíquica; 

II - utiliza local de que tem a proprieda
de, posse, administração, guarda ou vigilân
cia, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, para uso indevido 
ou tráfico ilícito de entorpecente ou de subs
tância que determine dependência ffsica ou 
psíquica; 

III - contribui de qualquer forma para 
incentivar ou difUndir o uso indevido ou o 

tráfico ilíciio de substância entorpecente 0u 
que determine dependência física ou psfquica. 

§ 3° Ter em depósito ou transportar subs
tância entorpecente ou que determine dep~~n
dência fis.ica ou psíquica, sem autoriZação 
ou em desacordo com deterniinação IC:gal 
ou regulamentar, em quantidade que eviden
cia destinar-se a uso pessoal. 

Pena -Detenção-de um a três anos e pa~ 
gamento de 50 a 36<fOfas-inuTtã. -- -

Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, forne
cer, ainda que gratuitamente, possuir ou guar
dar maquinismo, aparelho; instrumento ou 
qualquer objeto destinado à fabriCaÇã-o,- pre-. 
paraÇão, prOdução ou transformação de subs
tância entorpecente ou que det~rmine depen~ 
at=nda ffsica ou psfquicà, _ sem aüiOrliação 
ou em des~corél:o com ~eterinlitação legal 
o~ r:egulamentar: 

Pena - Reclusão de oí_to a 15 anos, e pa
g3mehi:o de 150 a-500 dias~multa. 

Art. 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais 
pessoas para o fim de praticar, reiteradamen
te ou não, qualquer dos crimes previstos nos 
arts. 12 ou 13 desta lei. 

Pena - Reclusão de cinco a vinte anos e 
pagamento de 150 a 500 dias~mt.ilt3: -

-~-AJ"t,_~s_._ P:~Ç.r_eve:r_ou ministrar, culposa
mente, o médico, dentista, farmacêutico ou 
profissional de enfennagem substância entor
pecente ou que determine dependência físi
ca ou psfquíca, em dose evidentemente maior 
que a necessária ou em desacordo com deter
minação legal ou regulamentar. 

Pena- Detenção de um a três anos e pa~ 
gamento de 150 dias-multa. 

Art. 16. Ad9ui~ir, iu3rdar ou trazer con~_ 
sigo, para uso próprio, substância entorpe
cente ou que determine dependência ffsica 
ou psfquica, sem aUtorização ou em desacor
do com determinação legal ou regulamentar. 

Pena -Detenção de um a três anos e pa
gamento de 50 a 360 dias~multa. 

Art 18. As penas dos crúnes def"midos 
nesta lei serão aumentados da metade a dois 
terços: 

I - no caso de tráfico Com O eXterior oU 
de extraterritorialidade da lei penal; 

II - quando o agente tiver praticado o 
crime prevalecendo-se de função pública rela~ 
clonada com a repressão à crimiôalidade ou 
quando, muito embora não titular de função 
p.tíblica, tenha missão de guarda e vigil.Ancia; 

III - se qualquer deles decorrer de asso
ciação ou visar a nienores de 21 (vinte e um) 
anos ou _a quem te_n_~a, por qualquer causa, 
dimíiiuída ou suprimida a capacidade de dis
cernimento ou de autodeterminação; 

IV- se qualquer dos a tos de preparaçáo, 
execução ou consumação ocorrer nas imedia
ções ou no interio-r de estabel~imentos de 
ensino ou hospitalar, de sedes de entidades 
estudantis, sociais, culturais, recreativas, es
portivas ou benefiCerites; de locaís de traba
lho coletivo, de estabelecimentos penais, ou 
de recint9s onde se realizem espetáculos ou 
diversões de qualquer natureza, sem prejuí
zo da interdição do_ estabelecimento ou do 
locaL" 
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Art 2° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3° São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificaçlo 

A presente iniciativa tero por escopo agra~ 
var substancialmente as sanções penais a que 
estão sujeitas _as pessoas que, das mais varia~ 
das rormas, se _convolvem com_ o hecf_iondo 
comêrcio e a nefasta prática do consumo de 
substâncias entorpecentes. 

A experiência tem demonstrado que é 
muito dif"ICil distingUir o traficante do mero 
consumidor. Na maioria das vezes, as pesso
as que têm o infortúnio de passar a utilizar 
produtos de tal natureza acabam por se_ tr!!ns
fonnar em comerciantes de drogas. A depen
dência e o vício as impelem de forma incon
trastável ao mundo da criminalidade~ 

Ante o incremento do tráfico, fenemeno 
que se verifiCa- não só no Brasil mas em -to
dos os quadrantes do mundo, empenham-se 
as autoridades em combater uma das mais 
perigosas formas de delinqUência pelos e-fei
tos deleté-rios_ que causa _t;:_m_toda a __ socieda
de. Neste contexto, é preciso dotar os ór
gãos responsáveis pela repressão de mecanis~ 
mos sancionatórios sufiCjep.temente graves1 

não só para dissuadir, mas também _para-per
mitir sejam os criminosos exclufçl.os do conví-
vio social _ _ _ __ _ 

A vigente lei de combate ao tráfic_o e con
sumo de drogas é reconhecidame_!lte ~evera 
mas nem por- isto tem siQ.o suficiente para 
coibir esta execrável pr~tica. O projeto de 
lei que ora submetemos à apreciação dos ilus
tres pares tem o propósito fundamental de 
aumentar consideravelmente as penas a que 
estão sujeitos os infratores da ordem estabe
lecida. Cientes de que tal medida não é em 
si sufiCiente para sanar- o mal, entendemos 
eniD::.tanto _tratar~ de providência indispen
sável em face das_circunstânciªs contempora
neas. 

Sala da::. Scssôç:s, .11 de abril de 1991. -
Carlos De'Carli. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 6.368, 

DE 27 DE OUWBRO D)'; 1976 

Dispõe sobre medidas de preven
çlo e repressão ao tráfico ilfcito e 
uso indevido de substAncias entorpe
centes ou que determinem depen
dencia ffsica ou psíquica, e dá outras 
providencias. 

CAPÍTULO I1I 
Dos crilnC::$ e das penas 

Art. 12 Importar ou exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda ou oferecer, fornecer ainda 
que gratuitamel!te, ter em depósito, transpor
tar, trazer consigo, guardar, prescrever, mi~ 
nistrar ou entregar, de qualquer forma, a 

consumo, substancia entorpecente ou que 
dctermine-_~éP~l'ldência física ou psíquica, 
sem autorizaÇáo ou em desacordo com deter
minação legal ou regulamentar: 

pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinM 
ze) anos, e pagamento de 50 (cinqUenta) a 
360 (trezentos e SesSenta) diasMmulta. 

§ 1° Nas mesmas peilas incorre quem, in
devidamente: 

I - importa ou exporta, remete, produz, 
fabrica, 3dquire, vende, eKpÕe à venda ou 
oferece, fornece ainda que gratuitamente, 
tenl em dePósito, transporta, traz consigo 
oü g"uai-da matéri3.-prima destinada~ prepara
ção de substância entorpecente ou que deter
mine dependência fisica ou psfquica; 

II - semeia, cultiva ou_ faz a colheita de 
plantas destinada~ à_ preparaÇão di entcrpeM 
cente ou de substância que determine depen
dência física Ou psíqúica 

§ 2° Nas mesmas penas incorre, ainda, 
quem: 

I - induz, instiga ou auxilia alguém a 
usar entorpecente ou substância que deter
mine dependência física ou psíquica; 

II - utiliza local de que tem a proprieda
de,-passe, administração, guarda ou vigilân
cí3, ou consente que outrem dele se utilize, 
airiaa qUe gratuitamente; para uso indevido 
ou tráfico ilícito de entorpecente ou de subs
tância que detennine dependência física ou 
psfqúfCa. . . . -· 
- -- Ill - contribui de qualquer forma para 
incentivar ou difundir o uSO" indevido ou o 
tráfiCO llfcito de substancia entorpecente ou 
que determine Q,ependência ffsiCa ou psfquica. 
~-Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, forne

cer ainda que gratuitamente, possuir ou guar-
dar maquiilis.oio, aparelho, instrumento ou 
qualquer objeto destinado à fabricação, pre
paraÇão, produção ou transformação de subs
tância entórpecenteou que determine depen
dência física ou pSfq'i.lica, -sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar: 

Pena - ReClusão de 3 (três) a 10 (dez) 
aríõs, e--pagàiÍ:Jento de 50 (cinCJ.üenta) a 360 
(trezentos e sessenta )1 dias-multa. 

Art. 14. Associarem--se 2 (duas) ou mais 
pessoas para o fim de praticar, reiteradamen
te ou não, qualquer dos crimes previstos nos 
arts. 12 ou 13 desta lei: 

Penà ~ lifeclusáo, de 3 (três) a 10 (dez) 
anos, e pagamento de 50 (cinqUenta) a 360 
(trezentos e sessenta), dias-multa. 

Art. 15. Prescrever ou ministrar culposa~ 
merite, o médico, dentista, farmacêutico ou 
profissional de enfermagem substância en

torpecente ou que determine dependência 
fi"sica ou -psfq'i.lica, em dose evidentemente 
maior que a necessária ou eni -desacordo com_ 
dterminação legal ou regulamentar: 

Pena - Detenção de 6 (seiS) -meses a 2 
(dois) anos, e pagamento de 30 (tril)ta) a 100 
(cem) dias-multa. 

Art 16. Adquirir, guardar ou trazer con~ 
sigo, para uso próprio, substância entorpe~ 
cente o_u que determine dependência ffii.ica 
ou psíquica, sem autõrização ou em desacor
do com determina_ção legal ou regula_mentar: 

Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 
(cinqüenta) dias-multa. 

. ...........•.. __.... -, 

Art. 18. As penas dos crimes definidos 
nesta lei serão aumentadas de 1/3 (um terço) 
a 2!3 (dois terços): 

I - no caso de tráfico com o eXterior oq 
de extraterritoriali.dad.,.e da lei penal; 

II - quando o agente tiver praticado o 
crime prevalecendo-se de função pública, re~ 
lacionada com a repressão à criminalidade 
ou quandoo; muito embora não titular de 
função pública, tenha missão de guarda e vi
gilância; 

III- se_ qualquer deles decorrer de asso
ciação ou visar a menores de 21 (vinte e_um.) 
anos ou a que tenha, por qualquer causa, di
minuída ou suprimida a capacidade de discer
nimento ou de autodeterminação; 

IV- se qualquer dos a tos de preparaçãÓ, 
o:ecução ou consumação ocorrer nas i_m,edi~
ções ou no interior de estabelecimento ~e 
ensino ou hospitalar, de sedes _de entidadés 
estudantis, sociais, culturais, recreativas, eS
portivas ou beneficente~ de locais de traba~ 
lho coletivo de estabelecimentos penais, ou 
de recintos onde se realizem espetáculos ou 
diversões de qualquer natureza, sem prejllíM 
zo da interdição do_ estabelecimento ou do 
local. 

··--·--(Á CoDlissi;;;;c-;;;;;;ituiçã.o, JusM 
liça e Qdadania _ decisão_ terminaliv;I.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N° 72, DE 1991 

Cria os BOnus para Proteçlio Am
biental _ a,P A. como o fim de pr,o
poicionar a porte adicional de recUr
sos ao Fundo Nacional de Meio A..J!n
bicnte, instituído pela Lei n° 7.79,7, 
de 10 de julho de 19-89, e dá outr8s 
providencias. 

O CongressO Naicoital decreta: 
Art. 1° Fica criado o Bôrius para Prote

ção Ambiental- BPA. como funde propor
cionar aperte adicional de recursos financei~ 
ros ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
instituído pela Lei n° 7."797, de 10 de julho 
de 1989. 

§ 1° O BPA é título de emissão do Tesou
ro Nacional, nominativo e somente negociá
vel com autorização expressa do Poder Exe'
cutivo. 

§ 2° O valor será integralmt;:nte corrigi
do de acordo com o índice oficial de atualiza
ção monetária. 

§ 3° O BPA renderá juros anuais de 6% 
(seis por cento), pagáveis integralmente rio 
resgã.te do tftulo. 

Art. 2° O BPA, obedecidas as disposições 
desta lei: 

I - poderá ser utilizado como pagamen
to de ações das empresas do setor públiCo 
que venham a ser desestatizadas. 

II - poderá ser convertido, mediante res
gate, em investimento nas áreas, setores e 
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prazos determinados em lei de iniciativa do 
Poder Executivo. 

III - será resgatado no prazo máximo de 
20 (vinte) anos, de acordo com programação 
financeiro-orÇamentária estabelecida em lei 
de iniciativa do Poder Executivo. 

Art 3° Na aquisição do BPA, títulos ven~ 
cidos da divida p6blica externa brasileira po
derão ser utilizados, pelo seu valor nominal, 
como parte do pagamento, desde que a par
cela restante seja paga em moeda nacional 
ou estrangeira conversível. 

§ 1° Os títulos da dívida pública, inclusi
ve TDA vencido ou vincendo, poderão qui
tar até 80% (oitenta por cento) do valor to
tal da aquisição, se a quantia restante foi" pa
ga em moeda estrangeira conversfvel. 

§ 2° Os títulos da dfvida pública poderão 
quitar até 50% (cinqüenta por cento) do va
lor total da aquisição, se a quantía restante 
for paga em moeda nacional, inclusive cruzaw 
dos retidos. 

§ 3° O Poder Executivo poderá autorizar 
a utilização de títulos vincendos da dfvída pti
blica externa brasileira, de até 5 anos, para 
os fins previstos neste artigO. 

§ 4° Os portadores de títulos da dívida 
pública poderão convencionar com o Poder 
Executivo brasileiro que pagamentos futuros 
a serem por ele efetuados nos próximos 5 
anos, a t(tulo de juros ou de amortização do 
principal, sejam destinados total ou parcia[w 
mente a integralizar a parcela devida em mow 
eda na aquisição de BP A, nos termos deste 
artigo. 

§5° A Lei Orçamentária da União devew 
rá prever destacadamente, a cada ano, a do
tação total a ser destinada l1t. cobertura das 
operações de que_ trata o parágrafo aníerior. 

§ 6° As parcelas pagas em moeda, naciow 
nal ou estrangeira, referidas neste artigo, 
constituem recursos do Fundo Nacional de 
Meio Ambiente, criado pela Lei n° 7.797, 
de 10 de julho de 1989, c devem ser, tão lo
go r<..~cbidas, imediat<l e integralmente a ele 
repassadas. • 

Art. 4° O BPA poderá, mediante resgate. 
ser convertido cm invcstli:Oento, de acordo 
com programação previamente estabelecida 
no Plano Plurianual Jà' União. 

§ 1° Somente podcr.í. ser resgatado títu
lo com mais de 5 anos de emissão, ficando 
o resgate vinculado a total investimento nas 
áreas, setores e prazos aeterminados em lei; 

'§ 2° Parcela não int'eriõr à 80% (oitent 
por cento) dos investimentos anuais devera 
ser aplicada em projetas de desenvolvimen
to regional- Sudam e Sudene- com preser
vação ambiental garantida, nas regiões Nor
te e Nordeste do Pafs. 

§ 3° Os se tores e projetas que absorverem 
maior quantidade de mão-dew0bra, e localiza
dos nas bacias e várzeaS amazOriicas, resguar
dados em qualquer caso a proteção e o con
trole ambiental, terão prioridade na alocação 
dos recursos, arrecadados pelo BP A, priori· 
zando-se sempre o artesanato. 

Art 5° o inciso rr-do artigo 2° da Lei 
n° 7.7'Yl, de 10 de julho de 1989, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

''II - recursos resultantes de doaw 
ções, contribuiçõeS em dinheiro, valo
reSr bens móveis ~ imóveis, que venha 
a receber de pessoas trsicas e jurídicas, 
inclus!_ve estrangeiras.~ 

Art. 6° Ao artigo 5° da Lei n° 7.7'Yl, de 
10 de julho de 1989, fica acrescentado o sew 
guinte parágrafo 3°: 

"§ 3° Parcda não inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) dos recursos fi
nanceiros de que trata esta lei será 
aplicada na preservação de reservas 
ecológicas póblicas ou privadas, desw 
de que estas (Jitimas façun parte de 
fundações ou entidades sem fins lucra
tivos _e vo~ta_das para a preservação 
do meio ambiente." 

Art 'JO Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em oonw 
trário. · - - -

Justificação 

Há cerca de vinte e pouc-os anos, a quesw 
tão da preservação do meio ambiente era 
considerada, sem dúvida uma das extravagânw 
cias do ideário hippie ou, melhor dizendo, 
parte do discurso vazio de rebeldes improviw 
sados. Com o passar do tempo, é forçoso re
conhecer a reviravolta que o assunto sofreu. 
O que observamos, hoje e agora,- é uma uni
versal tomada de consciência da necessida· 
de de evitar, a qualquer custo, que o homem 
agrida a natureza, ameaçando a sua própria 
sobrevivência. 

O Brasil, por sua monumentalidade terriw 
torial e por seus árduos esforços conduçen
tes a fazê-lo ingressar no ainda restrito círcuw 
lo dos pai>es desenvolvidos, vem sendo viSto 
lá fC?ra CC?mo um dos grandes desagregadores 
do ecossistema mundial. Embora parte desw 
sa carapuça possa caber em sua cabeça, não 
é menos verdade qUe os Chamados pafses 
do primeiro mundo sejam os p-rincipais resw 
pensáveis pela emissão de gaseS poluentes 
na atmosfera, de conseqüências nefastas paw 
ra a sa6de humana. 

Dentro desse contexto,- e alarmada com 
OS contínuos c indiscriminados processos de 
desertificação de solos férteis, desmatamenw 
tos e queimadas indiscriminadas, a socieda
de brasileira despertou para a necessidade 
de pressionar os nossos governantes no senti
do de fazê-los agir rapidamente em defesa 
da preservação integral dos nossos imensos 
recursos naturais, sob todas as formas. Ouvin
do, com certeza, os ju.sto.s clamores da socie
dade, o Congresso Nacíonal decretou- e o 
l're:.identc da República sancionou - a Lei 
n° 7.347, de_ 24w7-8:5, que lnduiu, entre OUw 
tros, os danos causados ao meio ambiente 
no disdplinamcnto da ação civil pÍlblica de 
responsabilidade. 

O panorama sobre a matéria acima ali
nhavado, foi o encontrado, enflm., pela Assem.
bl~ia Nacional Constituinte de 1988. Os nos
sos constituintes, debruçados sobre o impor
tante tema, acabaram por inserir no tect_o fiw 

nal (Titulo VIII - Da OI'dein SOcial) ga :nos· 
sa. nova Carta Magna, uma série de dispositiw 
vos concernentes ~ matéria, particulafmenw 
te o art. 225, com seus ln6meros parágrafos 
e incisos. 

-Promulgada a Constituição de 1988, resw. 
tou a seguinte indagação: de qual fonte, ou 
de quais fontes obter recursos_ financeiros 
para a implement~ção de um programa racio
nal de consetvação e de recuperação das árew 
as ambientais brasileiras? Felizmente, o pri
meiro e importante paiso D.esie sentido já 
foi dado. Tratawse da edição e publicação 
(DOU de 11-7<!9)da Lein°7.797, de 10-7<19, 
que "Cria o Fundo Nacional do Meio Ambienw 

- te_e dá outras providências". 
Para o fim a que se propõe, parece:..nos 

aceitável, de modo geral, o diploma legal 
em tela. Todavia, para melhor e rapidamenw 
te atingir o objetivo colimado- captaçi.o- de
recursos para o desenvolvimento de prOjetas 
que visem à melhoria da qualidade ambien
tal - urge reforçá-lo com o projeto ora prow 
posto. -

A idéia básica que a proposição procura 
implementar consiste na interligação criati
"'a e proveitosa de quatro -d_os maiores pro~ 
blemas enfrentados pelo Brasil na atual-qua
dra: a dfvida e<terna, a necessidade de desesw 
tatização, a: carência de investimentos e prow 
teção ambiental. 

Sobre a dfvida externa, não há d6vida: é 
o maior ponto de estrangulamento existente 
na atualidade a impedir o desenvolvimento 
da economia brasileira. Os insuportáveis eD.
cargbs da dfvida, gerados pelo monumental 
montante devido, provocam a adoçio de 
uma polftica de comércio exterior que visa, 
sempre, obter expressivos superávits ·comer
ciais baseados, fundamentillmente, na com
prendo das importações~- Ora;- as· inlp0rt8w 
ções de bens de capital representam, por exw 
celência, o itlvestimento eXterno na econow 
mia nacionaL Comprimir as impOrtações, porw 
tanto, significa comprimir o investimento, 
sem o qual não há crescimento nem tampou· 
co desenvolvimento econômko. Urge, assim, 
encontrar fórmulas, que, paralelamente~ re
negociação do débito, proporcionem expres
siva redução de seu montante para em consew 
qüência aliviar o peso dos seus encargos anuais. 

No que respeita à necessidade de desestaw 
tização da economia brasileira, também exis
te claro consenso de que o Estado brasileiw 
ro deve retirar~se dos setores e atividades 
passfveis de ocupação pela iniciativa priva
da. É voz corrente a constatação de que o 
Brasil já ultrapassou o estágio -cuja principal 
característica era ter o Estado como motor 
do desenvolvimento. O Estado brasileira ho
je, deve restringir--se ~s áreas que lhe são prów 
prias, a fim· de que possa desincumbir-se de 
seus encargos naturais e indelegáveis oom a 
desenvoltura, a eficiência e a eficácia que 
es~ __ a ccigir-lhe o povo brasileirO, razio 
maior de sua existência. Em conseqüência, 
viabilizar a sua retirada é também um problew 
ma sério e ~urgente para o Paii. 

Com tantos problemas e necessidades ur· 
gentes, o que dizer, então, da carênCia d~ re~ 
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cursos para investimentos em áreas e setores 
pendentes de soluções inadiáveis? Não há 
que dar guarida a ilusões! Não há investimen
to. Não há crescimento. Não há desenvvlvi
mento. Há, sim, mais precioso tempo perdi
do. Quiçá, mais uma irrecuperável década. 

A recuperação, a manutenão e a protc
ção do meio ambiente são áreas que devem 
merecer atenção especial em todas as épocas, 
As gerações presentes não tCom o direito de, 
em nome de sua volúpia e de sua ambição e 
através do seu descaso e incompetência, dila
pidar o imenso e incalculável património her- -r 
dado de seus antepassados. A própria possi
bilidade de existência de gerações futuras de
pende da forma e do carinho com que as 
atuais tratam a questão ambiental. 

Como se observa, seria altamente provei~ 
toso para o Pafs se houvesse uma forma de 
atenuar o impacto da dívida externa, de via
bilizar a desestatização, de prover recursos 
para investimentos em áreas e regiões caren
tes, e, em especial, na área da proteção am
bi~ntal. Deveria ser um tipo de solução que 
considerasse dois aspectos básicos. O primei
ro: a época ·é: de austeridade; a capacidade 
de investimento do Estado é quase nula. O 
segundo: deve ser evitada qualquer [6rmula 
que implique medidas inflacionárias, ou seja, 
que provoque aumento nos meios de paga
mento sem o correspondente aumento da 
produção ou da oferta agregada. 

Ora, o projeto_ que -se- apresenta nesta 
oportunidade tem como escopo maior a gera
ção de recursos ·para investimento nas áreas 
mais carentes, em que se destaca a proteção 
ambiental, através da ·conversão criativa de 
títulos da dívida externa em ações de empre
sas püblicas desestatizadas e em investimen
tos em áreas e setores determinados, tudo 
sem sacriffcio adicional imediato ao erário 
público e tampouco sem a adoção de medi
das inflacionárias. 

Com efeito, o projeto, o seu artigo 1°, 
cria o Bônus para Proteção Ambiental -
BP A, -com no fim de proporcionar aparte 
adicional de recursos financeiros ao Fundo 
Nacional de Meio Ambiente. Tal título, de 
emissão do Tesouro Nacional, será nominati
vo e negociável somente com autorização ex
pressa do Poder Executivo, a fim de evitar 
que -se torne mais um papel do Governo a 
aumentar o meio circulante. Terá, também. 
correção monetária integral de acordo com 
o. índice _oficial de atualização monetária, e 
juros anuais de 6% (seis por cento) pagáveis 
integralmente quando do resgate do título. 

Os titulares de BPA poderão utilizá-los: 
{1) para compra de ações çlas empresas do 
setor póbtico que venham a ser desestatiza
das; (2) para invsetimento, mediante resgate 
após S. anos da emissão ou, então, (3) para 
resgate, no prazo máximo de 20 anos, de acor
do com programação estabelecida em lei, 
conforme o artigo ZO do projeto, inciso III. 

O arL 3° dispõe que os títulos da dfvida 
póblica ex:terna brasiletra serão aceitos pelo 
seu valor nominal como parte do pagamen
to na aquisição dos bOnus, desde que uma 
parcela seja paga em moeda nacional ou es-

trangeira. Referida parcela é que constitui 
recursos do Fundo Nacional de Meio Ambien
te!, devendo ·ser imediata e integralmente a 
ele repassada. O art. 3° permite, ainda, para 
melhor viabilizar a aquisição, que pagamen
tos futuros sejam utilizados para integralizar 
a parcela devida em moeda, evitando assim 
o seu desembol~ imediato pel() -~i!ular. 

Já oart. 4°estabelece as condições median
te as quais os bônus poderão ser convertidos 
em investimento. Somente títulos com mais 
de cinco anos de emissão poderão ser con
vertidos de acordo com programação estabe
lecida no Plano Plurianual da União. Do to
tal de investimentos anuais, 80% deverão ser 
aplicados nas regiões Norte e Nordeste do 
País, tendo prioridade os projetas que mais 
absorverem mão-de-obra. 

Pelo art. 5°, o inciso II do arl 'J.O da ~i 
n-o 7.797/89, que-Criou o Fundo Nacional do 
Meio Ambiente, passa a ter nova redação 
que explicita a possibilidade de o fundo rece
ber recursos de pessoas f"ISicas ou jurfdicas 
estrangeiras. 

De modo geral, o projeto abriga, a nos
so ver, um conjunto de providências factfveis 
que beneficiarão a todas as partes envolvi
das, ampliando, ademais, o leque de recursos 
destinados ~ finalidade tão importante quan
to meritória. 

Os portadores de títulos da dívida ex:tCr
na, bastante desvalorizados no mercado, te
rão a oportunidade de torná-los líquidos, ra
pidamente, pelo seu valor nominal, ao trans
formá-los em ações de empresas desestatiza
das. Ou, se estiverem disPostos a aguardar 
cinco anos, poderão convertê-los em investi
mentos, pelo valor corrigido acrescido de ju~ 
ros. Ou, ainda, se preferirem, terão seus títu
los resgatados pelo valor corrigido roais ju
ros, no prazo máximo de vinte anos. 

Quanto :à União, terá.ela a sua dívida ex
terna reduzida no principal e nos encargos, 
o que lhe propiciará niaior liberdade na polí
tica de comércio exterior, particularmente 
na importação, daf decorrendo mais recursos 
para investimentos, e, conseqüentemente, 
maior crescimento e desenvolvimento econO
mico. A União terá criado, ainda, um merca
do certo e voluntário para a aquisição das 
ações de empresas póblicas a serem desesta~ 
tizadas; terá criado uma fonte importante 
de recursos a serem investidos em árear e 
setores cujo desenvolvimento é inadiável, 
mas que, não obstante sua importância, não 
têm recebido a devida atenção, por reconhe
cida carência de recursos. E, mais importan
te, tal fonte adicional de recursos não é infla
cionária, não só por se submeter estritamen
te à programação financeiro-orçamentária 
estabelecida pelo Governo, como também 
por se tratar de "dinht;iro novo". E, ainda, a 
aquisição dos bOnus poderá se transformar 
em forte estímulo ~ repatriação de capitais 
brasileiros atualmente aplicados no exterior, 
reforçando assim uma posição favorável no 
balanço de pagamentos do País. 

Para a proteção do meio ambiente, parti
cularmente nas regiões mais pobres, será 
uma fqnte de recursos bastante substancial 

que poderá, de uma vez por todas, dotar o 
Brasil de um sistema eficiente e ~ altura do 
imensuráVel patrimônio ecológico-ambiental 
pródiga e milagrosamente herdado, o qual 
cumpre a todo custo preservar. 

Aos estrangeiros legitimamente preocupa
dos com a nossa política de proteção ambien
tal será dada a oportunidade de, se o deseja
rem,·e com Visfvel beneffcio próprio, colabo
rarem para atenuar diretamente dois dos 
maiores problemas estruturais do Brasil: a 
dl'vida externa e o controle ambiental. · 

Com a certeza do crivo apurado de pares 
mais ilustres, acreditamos que a aprovação 
do projeto acima proposto contribuirá para 
a viabilização dos recursos destina:dos ~ pre
servação do no~ meio amibcnte. 

Finalmente, hâ que se lembrar a urgência 
que a tramitação congrcssual de tal prQjeto 
está a exigir. Referimo~nos à op()rtunidade 
única de a sociedade brasileira mostr.tr aos 
participante::> estr~ngeiros da 2a Conferência 
Internacional sobre Meio Ambiente c Desen
volvimento, a ser realizada em junho de 1992, 
no Brasil, a adoção de medidas mais eficazes 
e realistas no trato·de matéria tão importan
te para a perpetuação da espécie humana. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1991. -
Carlos De'Carli. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 7.797, 
DE 10 DE JULHO DE 1989 

Cria o Fundo Nacional do Melo 
Ambiente e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

ArL '1° Fica instituído o Fundo Nacional 
do Meio Ambiente, com o objetivo de desen
volver os projetas que visem ao uso racional 
e sustentável de recursos naturais, incluindo 
a manutenção, melhoria ou recuperação da 
qualidade ambiental no sentido de elevar a 
qualidade de vida da população brasileira. 

Arl zo Constituirão recursos do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente de que trata o 
art. 1° desta lei: 

I -dotações orçamentárias da União; 
li-recursos resultantes de doaçõ_es, con

tribuições em dinheiro, valores, bens móveis 
e imóveis, que venha a receber de pessoas 
ffsicas e jurfdicas; 

III - rendimentos de qualquer natureza, 
que venha a auferir como remut):eração de
corrente de aplicações do seu patrimOnio; 

IV- outros, destinados por lei. 
Parágrafo único. As pessoas ffsicas e jurí

dicas que fizerem doações ao Fundo Nado-
na! do Meio Ambiente gozarão dos beneff
cios da Lei n° 7.0505, de 2 de julho de 1986, 
conforme se dispus_er em regulamento. 

Art. 3° Os recursos do Fundo Nacional 
do Meio Ambiente deverão ser aplicados atra
vés de órgãos públicos dos ntveis federal, es
tadual e municipal ou de entidades privadas 
cujos objetivos estejam em consonância com 
os objetivos do Fundo Nacional do Meio Am-. 
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biente, desde que não possuam, as referidas 
entidades, fins lucrativos. - -

Art. 4° O Fundo Nacional do Meio Am
biente é administrado pela Secretaria de Pla
nejamento e Coordena~o da Presidência 
da Reptíblica - SEPI.AN:.PR, e pelo Institu
to Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis- ibama, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo IBAM~ res
peitadas as atribuições do Conselho Nacio
nal do Meio Ambiente- CONAMA. 

Art. 5° Serão consideradas prioritárias 
as aplicações de recursos _financeiros de que 
trata esta lei, em projetas nas seguintes áreas: 

I - Unidades de Conservação; 
II - Pequisa e Desenvolvimento Tecnoló-

gico; 
III - Educação Ambiental; 
IV - Manejo e Extensão Florestal; 
V- Desenvolvimento Institucional; 
VI - Controle Ambiental; 
VII - Aproveitamento Econômico Racio

nal e Sustentável da Flora e Fauna Nativas. 
§ 1° Os programas serão periodicamente 

revistos, de acordo com os princípios e dire
trizes da política nacional de meio ambiente, 
devendo ser anualmente submetidos ao Con
gresso Nacional. 

§ '2f> Sem prejuizo das ações em âmbito 
nacionaL será dada prioridade aos projetes 
que tenham sua áreas de atuação na AmazO
nia Legal. 

Art 6° Dentro de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da publicação desta lei, a Se
cretaria de Planejamcnto e Coordenação da 
Presidência da H.cpública - SEPIAN-l'R e 
o Instituto Br.asileiro doMeio Ambiente c 
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA re
gulamentarão o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, fixando as normas para a obten
ção e distribuição de recursos, assim como 
as diretrizes e os critérios para sua aplicação. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. go Revogam-se as disposiçõeS. em con
trário. 

Brasflia, 10 de julho de 1989; 168<> da In
dependência e 101 o da República. - JOSÉ 
SARNEY; MaOaon Fer.reira da N6brega 
Jofo Alves F'tlho, Joa:o Batista de AbreU: 
Rubens Bayma DCJI)'ll. 

- (À Comissão de Assuntos EconO
micos- decisão terminativa.) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Hcncvi· 
des) - Os proje[os que acabam de ser lidos 
serão publicados e encaminhados às comis
sões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 118, DE 1991 

Nos termos do art. 256 do Regimento In
terno, requeiro a retirada, em caráter defini
tivo, do Requerimento n° 92, de 1991, de 
minha autoria, que solicita, nos termos regi-

mentais, seja convocado o Senhor Ministro 
do Tra~lho e da Previdencia Social, para 
c:x:por perante o Plenário desta C'.asa o resul
tado da apuração de fraudes no Instituto Na
cional da Seguridade SociaL em virtude de 
Sua Excelência estar convocado pela comis
são parlamentar de inquérito que apura frau
des na Preyidê:ncia. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1991. -
Eduardo SupUcy. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Henevi
des)- A Pre_sid~ncia defere o requerimento, 
cxvi, do disposto no art. 256, § 2°, letra a 
do Regimento Interno. O requerimento se
rá aq uiva dó. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Hencvi
des)- Na Sessão de 18 de março, foi lida a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 5, 
de 1991, que altera a rcdação do art. 28, item 
II, do arL 29 e § 2u, do art. 32, da Constitui
ção Federal, tendo como 1° signatário o Se
nador Marco MacieL 

A Presidencia, em obediência ao dispos
to no artigo 356 do Regimento Interno e de 
acordo com as indicações das lideranças, de
signa a seguinte comissão para emitir pare
cer sobre a_~t~a: 

PMDB 

AntOnio Mariz 
Garibaldi Alves Filho 
José Fogaça 
Mansueto de Lavor 
Nelson Carneiro 

PFL 
Josaphat Marinho 
Raimundo Lira 
Lourival Baptista 

PSDH 

Mário Covas 
Wilson Martins 

PTB 
Jonas Pinheiro 
Marluce Pinto 

PDT 

M~~-~? Bacelar 

PRN 
Aureo Mello 

PDC 

Moisés Abli!o 

PDS 

Lucldlo Portella 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvi
dcs)- A Mc!HI apela aos Srs. Senadores, que 
se encontram cm ~w,. gabinclcs despachan
do processos de intcrc~ du l1aí:) ou dos 
seus rcspccti~ cstad(X;., que 5e dC~»Ioqu(.-m 
para o plenário, porque Iugo após o pronun
ciamento do Senador Eduardo SupUcy será 
prQ(..'L'Ssada a vma~-ãt1 da Ord'"m do l>ia. Por~ 

tau lo. um ap..:lu d11 l'n::.h.J~.·ucta aos !l.r!:t.. Scna
l.lonz, que ~ encaminhem ao plcnario, a nm 
de se garantir quorum para apreciação da 
matéria constante da Ordem do Dia. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Com a palavra o nobre Senador Eduar-
do Suplicy. · 

O SR. l'iJ)UARVO SUPLICY 
PRONUNGA O- SHGUINT!l VIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO VO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A Presidência, chamada à colação pe
lo eminente Senador Eduardo Suplicy, enten
de indispensável oferecer à Casa os devidos 
esclareçimcntos.. hierarquizando a temática 
constante do pronunciamento de S. &• 

No auge do seu pronunciamento, enfocan
do uma matéria de inquestionável relevância, 
relacionada com a dívida ccterna brasileira, 
direi a S. F.xa - e o laço também a todos os 
Srs. Senadores e à opinião p6blica brasilei
ra - que, como Presidente do Senado Fede
ral, não abrirei mão em nenhum momento, 
até mesm~ p~ra garantir a confiança de que 
sou depos1táno pelos meus pares., do cumpri
mento de todas as normas constitucionais, 
monnente aquelas que dizem respeito à com
petência privativa do Senado F'"ederaL 

Em nenhum momento tergiversarei no 
cumprimento. dessa missão, que é indelegá
vel e que a mtm cabe realmente fazer respei
tada, 

, _~o que_ concerne à dfvida _externa -que 
foi o momento culminante do pronnnciamen
to do nobre Senador Eduardo Suplicy, trazi
do a debate no plenário nos primeiros vinte 
minutos do seu pronunciamento - essa ques
tão, que envolve o interesse e a própria so
berania nacionais. merece alguns esclareci
mentos, que d~jo prestar a S. &11 e à Ca
sa. No primeiro instante,_quando recebi a co
municação do Ministro interino da F~cm~ 
Dr. João Maia, sobre o infció _das conversa-
ções e o seu- encaminhamento para um bre
ve deslinde, fiz questão de destacar que o 
Senado desejava conhecer todos os itens, ain
da mais porque isso se constitul'a um impera
ti~o eslabel~ido na_ Carta Magna em vigor. 
- -Se, naquele ensejo, enratizci tão categori

camente esse nosso propósito, no contato 
subseqüente também o fiz, tendo S. &• in
formado que amanhã virá ao gabinete da pre
vidência, para uma troca inicial de impres
sões com o dirigente desta Casa e o Embaixa
dor Jório Daustcr, que aqui já veio em ou
trãs opOrtUnidades, convocado peJa Comis
são de Assuntos Económicos, e que o fará 
espontaneamente, antecedendo a visita da 
Ministra da Economia, Fa7.enda e Planeja
mento, 7.élia Cardoso den Mello, programa
da - segundo sei -, para a próxima semana, 
que deverá, certamente, trazer ao Senado 
Federal o expediente do qual decorrerá a re
solução do Senado, apreciando conclusiva
mente as negociações em torno da dfvida ex
lema. 
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Em relação aos compromissos internacio
nais com a POlónia, a Presidência não teria 
condições. de pronto, de oferecer ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy, as C'Cj:Jiicações re
clamadas por S. 11xu1 Mas, evidentemente, a 
nossa preocupação se situará dentro daque
la dirctriz de inflexível cumprimento, qual 
seja, a de garantir a esta Casa legislativa 
uma participação em toda a negociação da 
dí\.'ida CXb.."TTI<~ br a!:>ih.ara. 1 ~m nenhum momen
to ncglig~.·nc.:iarcmo:. no cumprimento dessa 
alribuiçâo c\m:-.titudunaL 

No qu'"· du n:~pdtu ao segundo item. evi
dcmcnu.·ntc cu mtu puderia oferecer o devi
do realce, capaz de sobrelevar essa matéria 
cm .rclaÇáo ao Lema mu.:ial que era a divida 
externa. · 

O nobre Senador r".duardo Suplicy, ao fi. 
nal da manhã de ontem, 1razia a mim essa 
questão relacionada com um gabinete de 
apoio no Anexo I do Senado Federal, que 
segundo S. Ex- tem sido garantido ininterrup
tamente a representantes do grande Estado 
de Sio Paulo. 

Como na tarde de ontem nós estivemos 
absorvidos integralmente com apreciação 
de vetos presidenciais no plenário da Câma
ra dos Deputados até praticamente às 21 ho
ras, nilo me foi possível estabelecer contato 
com o ·to Secretário da Casa, Senador Dir~ 
ceu Carneiro, no torvelinho daquele debate 
travado no plenário da Clmara, que sedia o 
Congresso; nem mesmo com o nobre Sena. 
dor Mareio Lacerda, a quem se imputa a res
ponsabilidade de haver tentado o desaloja
mento do nobre Senador Eduardo Suplicy 
daquele espaço que lhe seria destinado em 
função de uma tradição que S. &• invoca 
em seu prol, alegando que os nobres ex ...Sena· 
dores Carvalho Pinto, Orestes Quércia e Se
vero Gomes se beneficiaram daquela estrutu
ra de espaço ffsico para ali trabalharem com 
mais tranqOilidade, em favor dos interesses 
do estado. 

A isonomia reclamada pelo ilustre repre
sentante do grande Estado bandeirante difi
cilmente esta Mesa poderá cumprir, porque 
tendo a casa 81 Srs. Seil;adores e apenas _17 
dispondo deste espaço ffsico privilegiado não 
seria esta Mesa, que se investiu das imensas 
responsabilidades de dirigir a Casa há pou
co mais de 2 meses - que poderia acolher 
esla sugestão inequivocamente justa e que 
mereceria realmente uma açlio pronta, deci
dia, eficaz, mesmo que isso implicasse o dis
pêndio de recursos orçamentários, os quais 
nesse primeiro momento, não teria condi
ções de informar se existem, cfetivamente, 
no orçamento do Senado FederaL 

Há uma preocupação, da Mesa, não ape
nas do seu Presidente, mas dos demais inte
grantes- no caso o 1° Vice-Presidente, Ale
xandre Cos~ os Senadores Carlos De'Carli, 
pirceu Carneiro, Márcio Lacerda, Iram Sa
raiva e dos Suplentes da Mesa de oferecer
mos a todos os Srs .. Senadores aquelas condi
ções ideais de trabalho, evidentemente den
tro dessa ânsia de contenção que domina to
dqfi!: nós, ora por imposição legal decorrente 

da LDO, ora até por um comportamento éti
co no cumprimento do qual os Srs. Senado
res têm sido verdadeiramente ir'repreensfveis. 

- Não me escusaria em adotar imediatamen-
te , e o farei sim, e apreciar essa matéria tra
zida ao Plenário pelo nobre Senador Eduarw 
do Suplícy. Apenas pensei que S. Exa. deixas
se circunscrito a um contato pessoal entre 
o presidente em que ele confia e ele próprio, 
para que, juntos, pudéssemos buscar, no me
nor prazo uma solução que atendesse ao seu 
desejo, compatibilizando com aquele outro 
também já exteriorizado, como disse S. Exa. 
, de forma imediata pelo 2° Secretário da 
Casa, nobre Senador Mário Lacerda. 

Eu me permitiria dizer, também, ao no
bre Senador Eduardo Suplicy que a Mesa 
se defronta com outras dificuldades até aqui 
intransponíveis. São membros da Mesa que 
já atuaram em Câmaras de Vereadores, co
mo a de São Paulo, que conheço muito bem, 
porque tenho o privilégio de guardar como 
uma das relfquias da minha vida p6blica o 
título de cidadão paulistano, conferida por 
aquela augusta Casa, e acredito que enfrenta
mos imensos obstáculos nesta Casa. No en
tanto, reunir-me-ei ao 1° Secretário para que 
possamos adotar providências que ensejem 

um desempenho correto e perfeito dos Srs. 
Senadores, representantes do povo e dos Es
tados brasileiros nesta Casa. O empenho da 
Mesa existirá permanentemente. Tentaremos 
ajustar esse nosso empenho e esse nosso de
sejo aos recursos consignados pela lei de 
meios ao Senado FederaL 

Eram esses os esclarecimentos que a Me
sa se sentia--no dever de transmitir, ressalvan
do que o atendimento isonõmico postulado 
por S. Exa. talvez não seja tarefa para esta 
Mesa, a não ser que nos dispuséssemos a cons
truir um outro anexo, o que foi contestado 
em administrações anteriores, até mesmo 
por senadores que ainda agora permanecem 
como representantes do povo nesta Casa. 

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. 
Pela ·ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Deploro usar este horário para falar de 
um tema que reputo secundário. No entan
to, não ouvi toda a colocação do nobre Sena. 
dor Eduardo Suplicy, mas ouvi a respost;; 
de V. &a. , Sr. Presidente, que em determi 
nado instante, iãzia referência aos senadore 
de_ Sáo PaUlo, e, num segundo instante, men. 
cionava 3 ex-Senadores de São Paulo. Que
ro dizer, apenas para deixar patente e claro, 
que não me incluo, enquanto senador por 
São Paulo, entre aqueles que dispõe ou dis
puseram de um departamento qualquer no 
Anexo. Volto a insistir que, no meu modo 
de entender, é deplorável ter que tratar des
te assunto aqui. Mas, para que não sobre ne· 
nhuma margem de dtív:ida, se isso acontecer 

em relação aos ex-senadores por São Paulo 
ou a senador por ~ão Paulo certamente, não 
acontece com este senador que vos fala. E 
que está sítuado, quanto à questão de gabinew 
te, não propriamente no espaço nobre, per
to do Plenário, mas no espaço em que estão 
muitos Srs. Senadores. Digo com absoluta e 
total sinceridade que meu gabinete, no que 
se refere às minhas necessidade, me atende 
satisfatoriamente, está situado lá perto do_ 
restaurante, naquele local onde a grande 
maioria está. Nunca tive nenhum departamenw 
to, nenhuma sala, nenhum escritório no ane
xo. Mesmo durante o exercício da li_derança, 
na Constituinte, meu gabinete era na Câma
ra, não aqui. Portanto, julgo-me totalmente 
satisfeito. 

Fiz estas observações, porque em um de
terminado instante, V. Exa. fez referência 
aos sena_dores por São Paulo. Posteriormen
te, menciõriou 3 o::-Seiladores: Severo Go
mes, Carvalho Pinto e Orestes Quércia. E 
como· eu não sabia se essas duas coisas se 
confundiam ou não, quero deixar claro que 
este senador por São Paulo não teve nenhum 
gabinete adcional. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Vou prestar um esclaroecimento ao 
eminente Senador Mário Covas. Realmente, 
os senadores a que aludi foram exatamente 
aqueles mencionados no pronunciamento 
do Senador Eduardo Suplicy que invocou 
c;.::atamente o fato de que com mais anteriow 
ridade esse espaço ffsico havia sido ocupa
do pelos eminentes Senadores Catv_alho Pin
to, Orestes Quércia e Severo Gomes. 

Retomando, portanto, a Ordem do Dia 
da sessão de boje, a Presidência dará apenas 
uma informação conclusiva: enquanto se tra
va esse debate para que se aplique o critério 
isonômico na destinação do espaço ffsico da 
Casa eu_ diria que a Mesa conferiu priorida
de à Comissão Mista de Orçamento da União 
por reunir na sua atual composição 84 mem
bros, o que exigiu que a Mesa empenhasse 
recursos para, num menor espaço de tempo 
possfvel, garantir-lhe o funcionamento, no 
Senado Federa~ o espaço ffsico citado era 
necessário à Comissão Mista de Orçamento 
e a toda a secretaria e estrutura técnico-buro
crática daquele importante órgão do Congres
so, que este ano terá a presidi-la um integran
te desta Casa. Certamente S. &a. dignifica
rá os trabalhos da Comissão Mista de Orça
mento, que é um dos órgãos mais importan· 
te do Congresso brasileiro. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presiden
te, peço a palavra para formular um pedido 
~Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a paalvra ao nobre Senador 
Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DB LAVOR 
(PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, V. Ex!!; se referiu ao fato de 
a SrA Miuistra da Economia, Fazenda e Pla
nejamentq_~lia Cardoso de Mellovír ao Se-
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nado, n.lio sei se ao plenário ou à Comissão 
de Assuntos EconOmicos, para expor o now 
vo acordo da diVida. Normalmente esses dow 
cumentos chegam às mãos dos senadores, 
ou na hora da exposição, ou alguns minutos 
antes. O meu apelo, uma vez que essa real
mente é uma questão que interessa ao Pafs 
inteiro e quando os olhos da Nação estão 
voltados para o Senado, é no sentido de que 
a Sr& Ministra, com antecedência. se possível, 
de um dia ou dois, remeta aos nossos gabine
tes, via Presidência do Senado, esse acordo 
da dfvida. Precisamos discutir e analisar os 
termos desse acordo com os nossos assesso
r:es, para não termos s6 a visão do Governo. 

Este o apelo que deixo a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Nobre Senador Mansueto de Lavor, 
a informação que tem a Casa é de que ama
nhã estará aqui o Embaixador Jório Dauster, 
e na pr<»c:ima segunda-feira, a Sr' Ministra 
- o que demonstra seu respeito e sua consi
deração para com o Congresso brasileiro. 
ao Senado em particular - viria trazer o ex
pediente de que resultaria a resolução sobr~ 
a matéria. 

Posso assegurar a V. F..x1, da mesma forw 
ma como procedi em relação aquelas famige
radas Medidas Provisórias de N"" 294 e 295, 
diligenciarei no sentido de que, com a maior 
urgência, essas matérias cheguem aos Srs. 
Senadores,, se possível no espaço máximo de 
três horas, pois esta matéria é de mquestic>
nável relevância para o próprio Senado, que 
tem competência privativa para deliberar 
em tomo da matéria. 

O Sr. Maurício Corr!a- Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevi
des)- Concedo a palavra a V. & 11 

O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT -
DF. Para um esclarecimento. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente. a Sr' Ministra 
virá ao Senado, na segunda-~fei"ra, Cntregar 
a V. Ex"' o projeto do pagamento da dívida 
externa ou virá oferecer-se para depor? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi.· 
des.) - A informação que posso transmitir 
ao nobre Senador Maurício Correa é a con
firmação da presença do Hmbaixador Jório 
Dauster, no gabinete da Presidência, para 
uma troca de idéias que, evidentemente, po· 
derá se esLender aos líderes partidários. 

A visita da Sr' Ministra, sem confirmação 
ainda, ocorreria na segunda~feira, natural· 
mente, para permitir a S. f~. a Sr' Ministra, 
trazer o documento básico que orientaria, 
serviria de lastro, de subsídio, para uma deci
são desta Casa, a começar pela manifestação 
da Comissão de Assuntos EconOmicos. 

&te o esclarecimento que a Prcsidl:-ncia, 
neste instante, poderia transmitir a V. Ex", 
no momento em que vamos iniciar a aprecia
ção da Ordem do Dia da sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevl
des)- Sobre a mesa, projetas de lei que se· 
rão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

Siio lidos os seguintes: 

PROmTo DE LEI DO SENADO 
N" 73, DE 1991 

Dlap&: •obre a laençAo do Impos
to de Renda para bolsas de eatudoa 
de m6dicoa re5idcutea e remunera· 
çllo de estudantes em est4gio para 
coiii.piemCnLaçlo de;: eatydoa univcrw 
aitúios. 

o congi-csSO- Nacional d:Ccreta: 
Art. I 0 Náo entram no cômputo do rendí

mento bruto: 
J - as bolsas de estudÕ de médicos--resi

dentes; 
II - a remuneração paga a estudantes 

Universitário:!. em estágio para complementa
ção de estudo&, trl"inamento e aperfeiçoamen-
10. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. J<l Revogam-se as disposições em oon
trá rio. 

JuatlficaçAo 

Em Brasília. por exemplo~ os estudantes 
das várias fãCuldades conseguem fazer está
gios nos vário!!. órgãos ministeriais aqui sedia
dos, ganhando quantias mínimas que, n.io 
obstante, são comunicadas ao Imposto de 
Renda. 

Os p3is desses alunos Sã~ Cntáo, obriga
dos a incluí-las em suas declarações, a fim 
de poderem usufruir o direito de abatimenw 
tO de seus dependentes (e com isto pratica
mente anulam tal abatimento). 

Como se vê, a remuneração do estágio 
acaba por :ter tributada com as aUquotas al
tas utilizadas na declaração do pai ou respon
sável do estudante. Se isto n.lio ocorre, fica 
o contribuinte na incOmoda posição de ha
vên>mitido os rendimentos do seu dependente. 

O fenômeno não é .só de Brasília: ele se 
dá, certamente. cm todos os grandes centros 
onde funcionam htculdades ou universidades 
e haja empresas ou órgãos governamentais 
em condições de otcrecer estágio aos estu
dant~ nas. váriaf. carreiras. 

No passado a situação era bem outra e 
por isso mesmo a legislação do Imposto de 
Renda! longe de sonhar com a ecplosão de 
nosso ensino superior, não cogitou de dife
renciar o tratamento fiscal da remuneração 
percebida por estudaL'.Jntes na ·lase de estágio 
prático a que se têm de submeter. 

Todavia, penso que já é hora de olhar
mos para o problema e corrigirmos a distor
ção existente --que é a de taxarmos peque
nas remunerações com alfquotas próprias 
das renda:!. mais elevadas. O estudante, s6 
por si, teria chance de enquadrar-se em isen
ção do imposto, desde que preferisse apresen
tar declara.ção de rendimentos em separado; 
mas, ao proceder assim, não poderia ser tra~ 
lado como dcpendeme do .seu pai e este, por 
não contar com o abatimento corresponden
te ao filho, apuraria renda liquida maior e, 
assim. sofreria tributação mais onerosa, com 
aliquota elevada. 

A situaçao dos médicos-residentes é simi
lar, talvez oom a diferença t1nica de que a 
remuneração é maior. A Secretaria da Recei
ta Federal vem negando a dispensa do tribu
to, sob o rundamt.."'lto de que não se trata, 
no caso, de bolsa de estudo gratuita, mas, sim, 
de boLsa a ser paga mediante trabalho obriga
tório por parte do médico. Sustenta esse ór

·gão que seria necessário lei ec:plrcita preven~ 
do a desoneração fiscaL 

r~e o moliyo pelo qual apresento o pre
sente projeto. b. l.'Vidcntc que o médico~resi
dente presta serviço. Todavia, o seu objeti
vo essencial não é o ganho e sim o aperfeiço
amento proli~ional. E esse aperfeiçoamen
to não é benético tão-somente ao médico--re
sidente. mas, sobretudo, a toda a comunida
de, pub que lmJw. .sabemo~ o ímtmw valor 
dos m~.'\.ii\:u~ rJ~.: g1andt.' saber. 

.Sala das St..~">t:s., li de abril de 1991. -
Senador Jutaby Magalbfiea. 

(,\ Comi!>sáo d~ AssUntOs r..CoiiO
micos - decisão terminativa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 74, DE 1991 

Dispõe sobre a eleição de Presi-. 
dente e Vice-Presidente da Reptibll
ca pelo Congresso Nacional e dá ou
tras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Vagando os cargos de Presidente 

e Vice-Presidente da Repüblica nos tiltimos 
dois anos do período presidencial, o Congres
so Nacional, triilta dias depois ·da ültima va
ga, reunir-se-á em sessão Conjunta para ele
ger o Presidente e o Vice-Presidente que de
verão completar o período de seus antecesso~ 
re~ 

Parágrafo 'Único;-Estando em recesso quan
do ocorrer a tiltima vaga, o Congresso Nacio
nal será convocado extraordinariamente no 
prazo de cinco dias. 

Art. ZOA eleição realizar-se-á com a pre
sença da maioria absoluta dos membros da 
Casa. 

Art. go Será eleito Presidente o candida
to que obtiver a maioria absoluta de votos, 
não computados os em branco e os nulos. 

§ 1° Se nenhum candidato alcançar a maio
ria absoluta na primeira votação, far-se-á no
va eleição CíncO dias após a proclamação do 
resultado, concorrendo os dois candidatos 
mais votados e considerando-se ~leito aque
le que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ ~ Se remanescer eni segundo lugar 
mais de um candidato com a mesma votação, 
qualificar-se-á- o mais idoso. 

§ 3° Se, na hipótese do § 1°, ocorrer em
pate, realizar-se-ão tantos turnoS de volação 
quantos forem necessários para se obter a 
maioria ali prevista. 

Art. 4° A eleição do Presidente da Repti
blica importará ã -do Vice-Presidente com 
ele registrado. 

Arl SO Apenas podem conc-orrer ~ elei
ção candidatos registrados por partidos polfw 
ticos. 
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Padgrafo íínico. Os candidatos deverão 
ser filiados ao partido pelo tempo que for 
fixado nos respectivos estatutos. 

Art 6° Dois ou mais partidos poderão 
coligar-separa registro de candidatos comuns. 

Art. 7° As Convenções nacionais partidá
rias destinadas a deliberar sobre coligações 
e escolha de candidatos serão realizadas até 
cinco dias depois da tíltima vaga, e o requeri
mento de registro dos candidatos escolhidos 
deverá ser apresentado ao Tribunal Superior 
Eleitoral até cinco dias depois da decisão 
da convenção. · · _ 

Parágrafo G.nico. Em caso c;le morte, re
n6ncia ou indeferimento do registio de can
didato, o partido ou coligação deverá provi
denciar a sua substituição- no- prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

Art. ao' O registro de candidatos a Presi
dente e a Vice-Presiente- fat-se-á sempre 
em, chapa iínica e indivisível, ainda que re
sulte a indicação de alianças de partidos. 

Justificaçlo 

O presente projeto disciplina a eleição in
direta para Presidente e Vice-Presidente da 
Repiíblica, na hipótese prevista- no § 1° do 
art. 81 da Constituição FederaL 

Decorridos mais de dois anos da edição 
do novo texto constitucional, parece-nos in
dispensável sejam editadas as leis que o com
plementem, em especial aquelas que dizem 
respeito ao processo eleitoraL 

Sala das Sessões. 11 de abril de- 1991.
Senador Maosucto de Lavor. 

(À Comissão de Consrituiç-áõ1 Justiça 
c CidadBnia-decisão terminativa). 

O sR. PRESIDENTE (Mauro Bcnc:vi
des)- -Os projetos lõ~os serão publicados e 
remetidos às comissõ.;iS Competentes. 

Sobre a mesa1 otlcio que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lido o segu1nte: 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓ-

MICOS ~ ~ ~ 

OF/CAE/001/91 
BrasOia, 10 de abril de 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ~ 3° do art. 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. 'Ex8 que estit 
comissão rejeitou o PLS n° 31/91, que "auto
riza a conversão de cruzados novos em cru
zeiros para o fim específico de aplicação 
em investimentos produtivos e dá outras pro
vidências", em reunião de 10-4-91. 

Na oportunidade renovo a V. ÓX8 meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Raimundo Ura, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-j 
des) - A presidência comunica que, nos ten
m~s -do art. 254 do Regimento Interno, por 
ter recebido parecer contrário, quanto ao- 1..
mérito, da comissão a que foi distribuído, o\ 
Projeto de Lei do S~ado n° ~ de 199~ de 
autoria do Senador Albano Franco, que aUto~ 

riza a conversão de cruzados novos em cru
zeiros para o fim específico de aplicação v 
em investiment()S produtivos e dá_ o_utras pro
vidências, deverá ser definitivamente arquiva
do. 

Entretanto, de acordo com o disposto 
no parágrafo iínico -do art. 254, fica aberto 
o prazo de 48 horas, a partir deste momen
to, para a interposição de recursos de 1/10 
dos roembros do Senado no sentido da conti
nü3çãõ -da tramitação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Esgotado o te_mpà destinado ao 'Expe-
diente. - -

Passas-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 24, 

-f>E 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termOs do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno ú.nico, do Pro
jeto de Resolução n° 24, de 1~ (ofe
recido pela Comissão de Assuntos 
Economicos como conclusão de seu 
Parecer n° 38, de 1991), que__ alte!1l 
os termos da Resolução n° 39, de 
1989, do Senado Federal. 

A matéria- fof iriduída na Ordem do Dia 
W! presente sessão, em virtude da aprovação 
de -reqUerimento da dispensa de interstício, 
em sessão anterior. 

A presidência esclarece ao Plenário que 
a aprovação de tal requerimento tirou a op-or
tunidade de os Srs. Senadores apresentarem 
emendas perante a Mesa, nos termos do dis
posto no art. 235, item II, alfnea "f', do Regi
merito -TiilCfiló. Assim sendo, fica facultada 
a tramitação de emendas nesta oportunidade. 

Passa-se à discussão do projeto, em tur
no íínico. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 
--- Em vo!3_ção o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram pcriiUtnet.'"Cr scn_t.ados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dirctora para 
a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-. 
eles) - Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 25, DE 1991 

(Incluído cm Ordem do Dia nos 
Termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto 
de Resolução n° 25, de 1991 (oferecido pela 
Comissão de- Assuntos Económicos como con
clUsão de seu Parecer n° 39, de 1991), que 
autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
emitir e colocar no mercado Letras Flnancei
rãs do TesOuro do Estado da Bahia, destina-

das ao giro de '716.654.004 LFTB-A corres
pondentes ao total de tftulos com vencimen
to em abril, maio e junho de 1991 e dá ou
tras providências. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia 
na presente sessão, em virtude da aprovação 
de requerimento de dispensa de interstício 
na sessão anterior. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a aprovação de tal requerimento tirou a opor
tunidade de os Srs. Senadores apresentarem 
emendas perante a Mesa, nos termos d_o cti.$
posto no art. 235, item II, alfnea f, do Regi
mento Interno. 

Assim sendo, fica facultada a apresenta
ção de emendas nesta oportunidade. 

Passa-se ~ discussão do projeto em tur
no iínico. (Pausa.) 

O Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente, pe
ço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACElAR (PMDB - BA 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, srs e Sr.s. Senadores, o Projeto 
n° 25, de 1991, refere-se a uma solicitação 
do eminente Governador da Bahia, Sr. AntO
nio Cai"los Magalhães, para emitir 916.233.248 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado . 
da Bahia. Essa emissão é praticamente uma 
rolagem de dívidas de Letras que estão ven
cendo; uma já venceu em 15 de março, e ou
tras Vão vencer em 15 de abril, 15 de maio 
e 15 de outubro dç 1991._ . . . _ 

S. Ex• apresenta a documentação de con
formidade com o exigido na resolução em 
vigor do Senado Federal. A emissão deverá 
ser realizada nas segintes condições: fala-se 
da quantidade, da modalidade, do rendimen
to, do prazo, do valor nominal: característi
cas dos títulos a_ serem substituídos, forma 
de colocação, autorização legislativa constan
te de item i. 

Nesse item, Sr. Presidente, o projeto e o 
parecer do relator citam a Lei n° .~.828, de 
17 de fevereiro de 1989. A impressãO que te
nho, Sr. Presidente1 Srs. Senadores, nobre 
Sehadora, ê que essa lei foi também usada 
quando de uma solicitação de emissão de le
tras pelo Governo anterior da Bahia. Em fa
ce disso, de ser um resolução, no meu enten
der, já ultrapassada, caduca, parece-me que 
o Banco Central ou o Governo Federal não 
concedeu autorização Para emissão dessas 
letras. Mas tenho conhecimento de que re
centemente a Assembléia Legislativa da Ba
hia, por unanimidade, concedeu essa autori
zação legislativa, acredito que até o m~s de 
abril. 

Em sendo assim, é importante que haja 
essa correção no projeto de resolução qw 
iremos votar dentro de pouw lemp(). Já que 
há essa nova autorização, por que não usá
la? Va~os usar urna lei que c::.tá caduca, ul
trapassada, que criou problemas ao Gover
no anterior, quando da emissão de novaS 'le
tras? 
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Outro assunlu tJU~· t:unbcm úiz rl!!>p ... :illJ 
a cs::.u solici[ação C '-lU''""' <~tJ r.=urupruncntü 
a débiw~ que: o _Govcrnu ú~J l~liidlt da l~a
hia tem junto ao INSS, f•:GTS, Pi~ P<~st:p e 
Finsocial. 

O Banco Central alega que o Governo 
do estado está negociando. É bom que essas 
negociações sejam complementadas, sejam 
realizadas, para que govern()_ que sucede go
verno não fique jogando a culpa sempre no 
anterior, e continue o estado como depositá
rio infiel, deixando de contribuir com as 
suas obrigações sociais. -

Com relação ao INSS, estão- propalan
do que o grande rombo foi causado pelo Go
verno Federal e pelos governo~ estaduais e 
municipaíS. 

Então, é bom que o Góvêhro do Estado 
da Bahia agilize, providencie meios para re
gularizar essa .situação, que não é normal 
em qualquer estado desenvolvido. 

Sr. Presidente, em face desse e de outros 
argumentos, eu poderia, com a ajuda de ou
tros companheiros, quando da votação, pro
crastinar a apreciação desse projeto, pedin
do verificação de quorum. Entretato, não o 
farei, porque não quero amanhã ser taxado 
de_ opositor ao &tado da Bahia. Faço oposi
ção ao Governo do Estado, mas não ao estado. 

Entretanto, também, é bom que se diga 
que quando da aprovação dessa autorização 
legislativa na Assembléia doEstado da Bahia, 
houv_e_ um acordo de lideranças entre o Hder 
do meu partido e líderes-de oUtro-! partidos 
de oposição com o líder da sHuação. Foram 
feitos acordos que, parece-me, não estão sen
do cumpridos. Daí fazer apelo para que ha
ja confiabilidade entre os Uderes e entre as 
bancadas da Assembléia Legislativa da Bahia, 
para que esses acordos sejam concretizados. 
Para tanto, já procurei o eminente Senador 
Josaphat Marinho, no sentido de promover 
os meios necessários, para que sejam concre
tizados os acertos feitos pelos Ddivecsos líde
res na Assembléia Legislativa, que redunda
ram na aprovação, por unanimidade, dessa 
solicitação do Sr. Governador do•Estado. 

Acredito e contia que esses acordos se
rão concretizados, porque, não tenho ddvi
da, contará com o aval deste eminente ho
mem p6blico da Bahia que é o Senador Josa
phat Marinho, que tudo fará para que o go
vernador do estado possa ir ao encontro do 
que foi acertado por seu lfder n~ Assembléia 
Legislativa da Bahia. _ 

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

O Sr. Jutahy Magalhães --Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

0- SR PRESIDENTE (Mauro BeneVi~. 
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jutaby Magalhães, para discutir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (l'SDH 
- HA Par.a disl!u!ir.) - Sr. Prcshh!ntc, Srs. 
Senadores: 

Nesses dias, tenho pensado muito respei
to de certas circunstâncias que envolvem a 
matéria ora em processo de discussão_ e vota
ção nesta Casa. Ú- um problema de conscien-

cia. Ú um problema cm que me debato inti
mamente, por -se tr<~tar de um<~ questão que 
envolve _espírito público. t'•'ico imaginando, 
Sr. Presidente~ Srs. Sen.adore::., como alguns 
dos Srs. devem também cogitar .se vale a pc~ 
na nos mantennos tiéi.s à índole determina
do pelo espírito público; se vale a pena cum~ 
prirmo~ invariavelmente, compromissos com 
o s-uperior intcrr.=ssc público. porque, em ge
ral, aqueles que fazem assim, que agem assim, 
são superado~ politicamente, pelos "habilido
sos", pelos espertos, que assumem um com
promisso hoje e o descumprem ama nhii, quan
do o que eles desejavam alcançar já l~ml al
cançado. Tem ocorrido isso nesses dias c cu 
peço pennissão aos meus Pares para fazer 
um relato da hist6ri;:t a respeito desse assunto. 

Há alguns meses, conseguimos, aqui no 
Senado, com a colaboração dt= líderes de di
versos partidos,' a aprovação de um proces
so idêntico a esse. 'fivcmosl_ aqui, na oportu
nidade, representantes da Bahia que vieram 
pedir, por tudo, que o Senado não aprovas
se a rolagcm da dívida 50iicitatla pci() Gover
no passado. O Senado aprovou e o assunto 
ficou sob a responsabifidadc do Banco Cen
trai. Aliás, pude verificar, por c:ónta úcSsc 
episódiO; qué o Barico Central não <;><amina 
essas qu(..-stõcs apcnãirnes :scüS asiJCcto:. téc
nicos, mas, tamb6m, sob impulsos polfticos. 
Baseado, então, em supostas falhas existen
tes no processo, aquela instituição não libe
rou um centavo sequer para a Bahia DC) Go
verno passado e, agora,com as mesmas fa
lhas, com o mesmo offcio, com a mesma apro
vaçã<) da Assemblé-ia, que já foi ultrapassa
da por uma nova, ma.s no processo que cslá 
sendo apreciado e que não scJViu para o Go
verno anterior o l3anco Central libcr.t tudo. 

. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a As
sembléia baiana foi chamada, há poucos dias, 
para votar a rolagem da dívida, dívida essa, 
diga-se de passagem, feita pelo Sr. AntOnio 
Carlos Magalhães, quando ,foi governador, 
para poder construir o Centro Administrati
vo. Então, é dívida de S. Ex11 

No Governo passado, por não liberarem 
recursos, o Banco do Estado da Bahia teve 
de fazer pagamentos a cada dia 15, retiran
do recursos próprios para poder fazer o pa
gamento dessa dfvida. E, caso não seja apro
vado, agora, pelo Senado, no próximo dia 
15 terá de retirar dos seus próprios recursos 
o pagamento de uma nova parcela dessa dívi
da. Acho que isso não é correto, mas conti
nuo achando que temos de ajudar o estado 
a fazer a rolagem da dfvida. 

Ocorre que, no bojo desses entendimen
tos na Assembléia, foram feitos acordos de 
Uderes da oposição com lfderes do gover
no. Os jornais, hoje, mostram que o Governa
dor disse que não teve conhecimento desses 
acordos. 

Então, aí fica a dú.vida, porque os líderes 
do Governo declararam que tinham combina
dO com o ·goVernador e podiam atender àque
las negociaçOes. Não é que iriam falar com 
o Governador. Já tinham falado com o gover
nador e S. Ex• tinha aceito. Agora, estou sen
do itifonDado de que o governador diz que 

não sabia de nada. De duas uma, ou melhor, 
das duas as duas: nesta situação, o próprio 
líder do governo deveria, hoje, abandonar a 
sua função, porque mentiu ou, então, teve 
da parte do governador uma desautorização 
sobre tudo o que tinha sido combinado. 

Nada disso, porém:, acontece. Hoje, há 
uma preocupação muito grande de se agar
rar a-os cargos e não abandoná-los de acor
do com a sua consciência, com a Iiiotal e com 
a honra. 

Mas, Sr. Presidente, sei que, durante mui
tos meses - e não tenho nada a ver com o 
Governo Nilo Coelho; pelo contrário, saí 
do Governo, e, entãO, S. Ex8 demiüu todos 
aqueles ligados à liderança que represento, 
porque fomos para o PSDB. Por isso, repi
to, não tenho nenhuma ligação com o Gover
no Nilo Coelho. Porém, o fato é que, no fi
nal do Governo Nilo Coelho, não se pOde 
nem votar o orça-mento na Assembléia, por
que os aliados do Sr. Antônio Carlos Maga
lhães impediram, durante todo o tempo, a 
votação de qualquer matéria na Assembléia 
Legislativa, aproveitando-se do Regimento 
que, no meu entender não c~ falho. Agú~ 
ra, aproveitando-se e passando por cima des
se mesmo Regimento, um Regimento uc de
ve ser a garantia das minorias, passando por 
cima de.ssas garantia.:., o Governador está fa
zendo tudo o que quer na Bahia. Faz ses
sões extraordinárias para votar imediatamen
te uma matéria, passando por cima da pau
ta, C? outras coisas que tais. Faz tudo. 

E isso o que se passa na Bahia. Agora, 
em razão dessas coisas, dessa falta de ética, 
dessa politicagem, devo impedir a rolagem 
da dfvida? Não. Que fique bem claro, porém, 
que, se eu quisesse, teria oportunidade para 
i:sso. Na comissão de Assuntos EconOmicos, 
bastaria ter pedido vista, mesmo não fazen
do parte da comissão, porque, no nosso par
tido, temos o compromisso fiel da solidarieda
de de todos os companheiros, que sempre 
atendem aos interesses políticos da defesa 
do estado dos seus companheiros de banca
da. Então, bastaria pedir a qualquer compa
nheiro de bancada que este solicitaria vista. 
E, se solicitasse vista, não poderíamos apro
var essa matéria antes da próxima segunda
feira. Poderia portanto, ter criado problemas 
aqu~ como o de ter argü(do a falta de ntlme
ro para se votar o requerimento que fazia 
com -que essa matéria entrasse na Ordem 
do Dia de hoje, como poderia, também, ten
tar, por meio da retirada de companheiros 
do plenário, obstruir a matéria, pedindo veri
ficação de quorum. 

Nada disso, entretanto, farei, por uma 
questão de espfrito pllblico. Há uma diferen
ça fundamental entre aquilo que foi feito e 
o que hoje nos pedem, isto é, que tenhamos 
espírito piíblico, quando agiram de maneira 
inteiramente incorreta, num passado muito 
próximo. 

Será que voale a pena ter espírito piíbli
co? Será que vale a pena pensar no interes
se do estado, no momento em que os nossos 
Companheiros são esmagados na Assembléia 
Legislativa do Estado da Bahia? Acho que 
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vale! Acho que o principal é votar de acor
do com aquilo que determina a própria cons
ciência. O Estado da Bahia não pode pagar 
pelos erros e pelas artimanhas dos seus pró
prios governantes. Eu, aqui, não faço oposi
ção ao estado; faço oposição ao seu Governa
dor. 

Por isso, Sr. Presidente, digo que votarei 
a favor dessa matéria. Votarei, atendendo 
ao interesse do estado, mas espero - ainda 
tenho um mínimo de esperança e de confian
ça- que o Senador Josaphat Marinho consi
ga fazer com que o Governo do Estado aten
da, pelo menos, aos compromissos assumidos 
por sua liderança na Assembléia Legislativa. 

Não sei se houve ou não entendimento 
entre o líder -do Governo e o governador, 
mas, pelo menos, o Lfder do Governo assu
miu o compromisso, dizendo que havia ouvi
do o governador. Essa declaração foi avaliza
da e assistida pelo Presidente da Assembléia, 
que não pode negar esse fato. Da~ ainda po
der esperar que o Governador do Estado 
cumpra os compromissos com a bancada de 
Oposição, e não fique considerando que ê 
um fisologismo cínico o que estava no docu
mento. 

Por isso, Sr. Presidente, com altivez e com 
o desprendimento próprio dos homens éticos, 
peço aos meus companheiros que votem a 
favor da matéria, apesar da repetiÇão de to
dos os erros que apontaram no processo an
terior, para impedir que a Bahia recebesse, 
naquela oportunidade, os recursos em tem
po oportuno. Ainda hoje persistem esses er
ros. Não obstante, votemos a favor, porque, 
agora, o Banco Central já não olhará esses 
erros, uma vez que. hoje, existe o -interesse 
politico úe atender ao que foi determinado 
pelo Senado FederaL 

Era isso, Sr. l)rcsidcnte, que eu queria 
deixar registrado naUiscussã() dessa matéria. 
(Muito bem!) 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi- · 
des) -Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para discutir. Sem revisão do- oÍ'adÓr.) Sr. 
Presidente, Sr:s. Senadores: 

Fiquei muito sensibilizado com as pala
vras do nobre Senador Jutahy Magalhães. S. 
&a é um homem que merece respeito e con
sideração. Tem uma tradição de seriedade e 
espírito pllblico que esta Casa não pode dei
xar de considerar. 

Sr. Presidente, vejo no parecer do Sena
dor Meira Filho algumas questões que, devi
do a razões de consciência, preciso indagar. 

Aqui diz, com relação às ccigências da 
Resolução n° 58, a qual este Senado aprovou 
recentemente, que documentos integrantes 
do processo informa que a df:speito de existi
rem débitos do Governo do Estado da Bahia 
junto ao INSS, Fundo de Garantia por Tem
po de Se[Viço, Pis, Pasep e Finsocia~ os mes
mos encontram-se em fase adiantada de nego
ciação. Ora, Sr. Presidente, há pouco tempo 
aqui, três oficias do Estado do Río Grande 

do Sul, ao final do Governo anterior, tiveram 
cctinta a sua urgência por faltarem justamen
te esses documentos. 

Na semana passada aprovamos aqui uma 
rolagem da dívida do Estado de Minas Gerais. 

Sr. PreSidente, junto ao parecer do Rela
tOr da Comissão de Assuntos EconOmicos 
vinham as cópias das certidões negativas do 
FGTS, a cópia da certidão negativa do INSS, 
a cópia da certidão negativa do Pis/Pasep e 
do Finsociai. Aprovamos a rolagem de dfvi
da dos Estados de Santa Catarina- e Minas 
Gerais pelo cumprimento exemplar das nor
mas exigidas e estabelecidas pela Resolução 
n° 58. Aqui não temos as certidões negativas, 
mas uma declaração do relator. Não estão 
anexa:das as certidões negativas _mostrando 
que há uma fase adiantada de negociações 
para resolução dessas questões. 

Sr. Presidente, estou estranhando a dife
rença de tratamento. A rigidez e o rigoris
mo com qtie se tratou o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul, e - parece-me -
a leveza com que é tratada essa questão em 
re_laç.tio a outro estado, que de minha parte 
é objeto não só de respeito, mas de grande 
afeto, o Estado da Bahia, que deu e conti
nua dando a este País grandes homens públi
cos. Portanto, Sr. Presidente, não posso vo
tar sem antes ter um esclarecimento do Sr. 
Relator. 

Por que em relação ao Estado do Rio 
Grande do Sul houve rigorosas e insuperá
veis eXigências? As matérias do Rio Grande 
do Sul estão a! estacionadas na Mesa do Se
nado, não podem ser votadas em função da 
não exlste:rida de algumas certidões negati
vã& Não vejo essas certidões relativamente 
ao Estado da Sabia. Fico absolutamente ini
bido de tomar uma decisão consciente e ho
nesta em relação a isso. _ 

O Sr. Pedro Simon- Pennite-me V. Ex8 

um aparte? • 

O SR JOSÉ FOGAÇA Tem V. Ex' o 
aparte. 

O Sr. Pedro Simon- Não está aquí ore
lator, mas a estimativa foi de que os líderes 
tinham tomado essa decisão. E foram os líde
res daqui: o Senador Marco Maciel ... 

O SR JOSÉ FOGAÇA - Não acrcdi!<, 
Senador. O .Senador Marco Madcl nã<> po
Uc ter participado desse ar.:.ordo de lideran
ça, porque S. l :x" alegou questão de consciên
cia, para não participar de um acordo de li
derança Liu intr.:rc.sse do Rio Grande do Sul. 
A sua consitYncia não pode k~ mudado pa
ra a llahia, só porque o Governador ê do 
PFL. Isso não é próprio do comportamento 
e da tradição política do Senador Marco Ma
ciel. Nunca fez isso, não fará agora, tenho 
certeza. ContO, inclusive, com esse pressu
posto. Não coloco em dúvida Para mim, is
so é um pressuposto de que o comportamen
to do Senador Marco Maciel que foi rígido, 
S. &a teve uma posição implacável em rela
Ç:So ao Rio Grande do Sul, vai ser o mesmo, 
agora, em relação à Sabia. Não tenbo nenhu-

ma d11vida disso! Para mim, isso é um pressu
posto. 

Eu gostaria que o nobre Relator, sena
dor Meira Filho, trouxesse as palavras o:pli
cativas em relação a essa matéria, porque 
estou em d6vida. Para mim, não são suficien
tes as expressões adotadas no parecer do 
Relator. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de ou
vir a palavra do Relator. (Muito bem!) 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, 
eu gostaria que V. Exame considerasse ins
crito para falar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - A palavra vai ser oferecida a_ o n<;~bre 
Senador Josaphat Marinho e, logo em segui
da, V. & 11 terá oportunidade de discutir a 
proposição. 

O SR JOSAPHAT MARINHO (PFL 
- BA Para discutir. Sem revisão do ofador.) 
-Sr. Presidente, Srs._ Senadores:_ 

Est~ em causa õ interesse do &tado da 
Ba_hia a respeito do que se tem chamado ro
lagem de dívida. 

Os nobres Senadores Ruy Bacelar e Ju
tahy Magalhães, absolutaffiente isentos para 
apreciar a matéria, dada a posição polítia 
que tem, de divergência com ç Governo da 
Bahia, já salientaram a particularidade, pa
ra a qual desejo, neste instante, pedir a aten
ção, Dtambém, do nobre-Senador José Foga
ça. A urgência na decisão da matéria resul
ta de venc_cr-se, no prOO:imo dia 15, o prazo 
das Letras do Tesouro da Bahia. 

A matéria foi assim encaminhada com al
ta compreensão por parte dos Deputados 
Estaduais e, na Comi~ão de Assuntos Ec_onô
mlcos, pelos ilustres Senadores representan
tes de todos os partidos. 

_Se o Eslado,da Bahia já eStá em negocia
ção com os órgãos da Previdência, a quem 
deve fazer os pagamentos devidos, parece 
que não podemos ser aqui demasiados forma
listas para acarretar um grave prejuízo ao 
estado. Se este estivesse discutindo a dfvida 
ag()ra referida pelo nobre Senaçlor José Fo
gaça, compreende-se que subsistisse dúvida, 
mas notoriamente o Governo já está em ne
gociação, o que vale dizer que reconhece a 
dívida e está procurando apenas encaminhar 
a solução para a conclusão final. 

Ainda é de notar-se que o Governador 
da Bahía tomou posse no dia 15 de março, 
não tendo tempo, conseqüentemente, antes 
para providências que pudessem contornar 
o problema do prazo. Tudo o mais está no 
processo. -

Todos o~ documl"'ltos foram colocad~ ~ 
disposição da Comuosão para exame. Não 
participei de decisões anteriores. nem quan
to à Bahia nem quanto a outro estado, visto, 
como é notório, que assumi o mandato recen
temente. Não entro. portanto, na discussão 
dos casos anteriores, mas pediria a compreen
do de toda a Casa para a circunsi..Ancia de 
que o Estado da Bahla experimentará um 
grave prejufzo, se a decisão não se processar 
hoje, pois que segunda-feira se dará, com o 
vencimento, o registro da dtvida. 
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Esta explicação eu a endereço. especial· 
mente, ao nobre Senador José Fogaça, pedin~ 
do-lhe a atenção para a particularidade do 
prazo, que não sei se teria ocorrido na hipó· 
tese do Rio Grande do SuL 

Quanto lls questões suscitadas a respeito 
da polftica baiana, pelos dois nobres senado
res que antes falaram, quero assinalar que, 
eu mesmo, já me entendi com a Presidente 
da Assembléia Legislativa para que verificas
se o que foi efetivamente convencionado en
tre as bancadas. Se o governador não foi par
te na negociação, não pode ser acusado de 
descumprimeDto. Entretanto1 nem por isso, 
S. Ex8 deixará de manter o entendimento de
vido com a sua representação na Assembléia 
Legislativa, inclusive, se não notadamente 
para atender às ponderações de que já lhe 
dei notícia e que me foram oferecidas pelo 
nobre representante do PMDB e pelo nobre 
representante do PSI>B. Acredito, assim, 
que a mat~ria se encaminha em termos ade
quados e com sobriedade. 

AIJ Senador Jost Fogaça, especialmente. 
eu lhe dirigiria apelo no sentido de que aten
tasse à particularidade do pra7.o e nl\o con
corresse para qualquer dificuldade; antes o 
seu espfrilo operasse no sentido de ajudar 
um estado que. por ser do Nordeste, também 
já vive em dificuldades. 

O Sr. Eduardo Suplicy _ Pennite-me V. 
Ex- um aparte; nobre Senador Josaph:~~.t Ma
rinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO Ou
ço, com p~er, o aparte de V. Exll 

O Sr. Eduardo SupUc:y _ Ontem. na Co
missão de Assuntos fo.:OOnômicos, V. Ex.~~ refe
riu-se ao acordo e à votação, inclusive, ao 
procedimento do nobre Senador Jutahy M:a
galháes, que havia se ausentado por alguns 
instantes por causa da necessidade de eStar 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. V. c.xa fez referência ao procedimen
to digno do interesse pliblico, mais uma vez 
demonstrado pelo Senador JuLahy Magalhães, 
em que S. l·•:xo fez uma afirmação de que to
dos os entendimentos acordados pelos parti
dos na Assembléia Legislativa da Bahia se
riam respeitados. Se me lembro! aprmimada
mente, foram estas as suas palavras. Recebi, 
inclusive, a notiCia da preocupação de parla
mentares de diversos partidos, tam~m do 
Partido dos Trabalhadores, na Bahia, com 
respeito hs dificuldade de entendimento des
ses acordos. Tenho certc7.a de que é preci~ 
so que qualquer acordo realizado seja do in
teresse pCiblico, possam, inclusive, ser eviden
ciados e explicitados. Mas, como eles tbram 
referidos e como vai se dar uma votação im
portante, seria importante se V. t!xl' pudes~ 
se fazer uma síntese do que significam esses 
acord~ essas dificuldades, na Assembléia 
Legislativa, porque, se a votação aqu~ no Se
nado Federal, está como que concluindo o 
entendimento, acho que V. Hx11 poderia nos 
dar a informação adequada. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO No
bre Senador f'.duardo Supli<.:y, pediria-a V. 
FX' que comprccndcsM: não me caber, di:.tan-

te (:orno ,~..;tou d:, Bnhia, t•nlr.tr na explicação 
(lUfUH,"IIU(I/,tJ.a -.!~1 "!UI.! lMil\!.:IH..'lUiliii"<Uil na 
.t~mblcm l .. t..•gi~iltllva os t...->cputadwo esta· 
duais. Creio mesmo que não seria adequa· 
do à altura da nossa discussão, indagar quais 
foram os entendimentos, por mais lícitos que 
tenham sido e foram, ao que sei apenas refe~ 
rentes a posições que interessam aos parti
dos derttro da Assemblt::ia Legislativa. Por is
so é que pedi ao Presidente da Assembléia 
I .egislativa, comO responsável maior pela ad
ministraçã') da Casa, que enti-asse em conta
to com os diferentes J(deres para as conclu
sões que foram cabíveis. Os nobres represen
tantes da Bahia, que me antecederam, tive
ram o cuidado de não entrar nesses pormeno
res. Neles lambem não deseJO penetrar, até 
por C5tar distante e não ter seguro conheci~ 
menta deles. f~ o que solicitaria. também, a 
V. J-<'JC11, que os dis.pensasse, no momento me 
que todos nos empenhamos que se prevale~ 
ça o espírito pUblico no Senado 

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

O Sr. Marco Maciel Sr. President_e,_ 
peço a- pai avi-a para discutif. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
dcs)- Ante!. de conceder a palavra ao nobre 
Senador Marco Mncicl, a Presidência lembra 
aos Srs. Senadores que temos sessão às 14 
horas c 30 minutos. 

Existem várias malérias, inclusive, vota
ção secreta de indicação de embaixadores. 
n intenção da l1residencia pedir a presença 
dos Sn;. Senadores em plenário, porque :às 
14 horas e 30 minutos haverá sessão solene 
em homengagem ao Jornal do BrasiL Os 
convites já lbram expedidos e, evidentemen
te, seria um dL .. Iesapreço protelar o horário 
dessa sessão. 

Portanlo, os Srs. Senadores devem perma
necer neste plenário a julgar pelo prolonga
mento, incvita.vcl, dessa di~cussao. 

Com a palavra o nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MAC!BL (I'FL - PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador .. )- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ·serei breve, mas 
é importante, neste momento, já que meu 
nome foi referido na manifesiaçãO do nobre 
Senador JostFogaça, esclarecer, para conhe
cimento de todo o Senado, algumas questões 
aqui que foram suscitadas. Vou ser breve, 
Sr. Presidente, faço questão de frisar. 

Fui procurado, no mês de fevereiro, pe
lo Uder do PMDB, Senador Humberto Luce
na. Fez-me S. Ex- apelo para que eu anuís
se, colocando, portanto, a minha assinatura 
em requerimento em que solicitava a rolagem 
da dívida de alguns estados da Federação .. 

Redargfli, na ocasião, que os re[eridos 
documentos não tinham a documentação ne
cessária, ou seja, que as solicitações de urgên
cias não estavam dCvidamente fundamenta
das, posto que, nas cinco hipóteses, que S. 
~ me trazia à consideração, apenas havia 
a solicitação dos governadores dos estados. 
Eram basicamente tres Estados da Federa
ção: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, e nenhuma documentação esta
va apensa ~s respectivas solicitações de ur
gência. Nenhuma, faço questão de frisar, a 
não ser as solicitações dos respectivos gover
nadores. 

Então, disse ao Senador Humberto Luce
na, que di[ícil seria apor minha assinatura, 
concordar com urgência, para matérias que 
não estavam minimamente iils"frufdas. 

Todavia, S .. Ex0
, o Uder do PMDB, ape

lou para que eu assinasse os referidos docu
mentos, posto que S. Exa diligenciaria em fa
zer a juntada das documentações_ necessárias .. 

E foi nesta ocasião que assinei os docu
mentos, mas, com a ressalva- e os documen
tos estão ainda na mesa - para que antes 
da votação das matérias fossem os respecti
vos processos devidamente instruídos, e assim 
cumpríssemos as E:~Cigências básicas, contidas 
na Resolução n° 58, que regula a matéria. 

Posteriormente, fui procurado por S. '&11 

o Senador Humberto Lucena, que me infor
mou que apenas o Estado do Rio de Janei
ro tinha conseguido juntar a documentação 
necessária. Votamos, então, a solicitação de 
rolagem da dívida do Estado do Rio de Ja
neiro, ficando sobrestada, portanto, a vota
ção das solicitações de Minas Gerais e do 
Rio Grande do Sul. 

Após isto, o Senador Humberto Lucena 
deu-me ciência de que o Estado de Minas 
Gerais também tinha remetido a documenta~ 
ção necessária. Mais uma vez concordei em 
votar a matéria .. Finalmente,já em meados 
de março, novamente o Senador Humberto 
Lucena me procurou, estando a matéria rela
tiva ao Rio Grande do Sul ainda pendente 
de votação. Indaguei-lhe se ·havia sido feiia 
a juntada da documentação necessária .. S .. 
Ex• disse que a documentação ainda não ha
via chegado ao conhecimento da Mesa; e pa
ra que a ordem dos trabalhos não ficasse 
de alguma forma obstruída pela presença 
de matéria em regime de urgência, S. Exa 
proporia a desistência da urgência; e o fez 
realmente, com a minha concordância. 

Faço questãO, Sr. Presidente, de fazer es
sas colocações para que a Casa saiba como 
as coisas se passaram em toda a sua extensão, 
em toda a sua inteireza; e para que não re
caia sobre a minha conduta qualquer d!tvi
da neste ou em outros episódios, sobretudo 
porque, de alguma forma, me senti atingido 
com a manifcsta_ção a meu ver desavisada 
do Senador José Fogaça .. 

S. Ex:u, reprcsen tan te do Estad<> do lti<> 
Grande do Sul. bem sabe da proccdôncia 
da~ afirmações que aqui e:.tou fazendo .. Con
versei com S .. Ex" durante o processo, c até 
fui mais além; chegUei a dizer que entendia 
que, se viesse t.lu !.~Lado Jo [tio Grande do 
Sul, com a autorização da Assembléia Legis
lativa, a informação do Banco Central, para 
mim seria o suficiente para que a matéria 
fosse votada. Eu dispensaria até outras exi
gências que a resolução faz sobre a matéria, 
para que pudéssemos obviar a tramitação 
do pedido do Rio ·or.a-ndf! do Sul .. Mas nem 
isso chegou, Sr. Presidente, nem a informa
<;ão da Assembléia, tampouco a manifestação 
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do Banco CCntral. Daf por que a matéria 
deixou de ser votada. Inclusive, saiu do regi
me de uma tramitação ·especial, do regime 
de urgência, em face das razões que aqui, 
agora, mais uma vez, produzo. 

Eram estas., Sr. Presidente, as colocações 
que gostaria de fazer sobre a matéria, pa;a 
que fique bem claro o meu comportamento 
com relação ao assunto; e para que os cole
gas do Senado saibam que a minha conduta 
aqui não se louva, absolutamente, apenas 
no compromisso paritário. Nos três casos - · 
Rio Grande do Sul, Rio -de Janeiro e Minas 
Gerais - os respectivos governadores eram 
homc::ns públicos vinculados a outras legen
das que não aquela a que estou filiado e à 
qual, portanto, pertenço. 

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

O Sr. José Fogaça _ Sr. Presidente, pe
ço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevi· 
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui 
foram trazidos três ofícios do Rio Grande 
do Sul sobre rolagem da dfvida e um sobre 
o desbloqueio de valores junto ao Banco 
Central 

De fato, não houve a complementação lo
tal dos documentos. No caso de Minas Ge
rais, no caso de Santa Catarina e, se_ não 
me falha a memória, no caso de São Paulo, 
isso foi cumprido e só por isso vieram a ple
nário e só por isso forruli aprovados. Mas, 
em relação a essa matéria urgente da Bahia, 
vejo agora que não há a mesma rigídez: 
aqui tolera-se a inexistência das certidões ne
gativas exigidas pela Resolução n° SS, em fa
ce de uma afirmação dos governos, ou do go
verno no caso, de que há uma adiantada ne
gociação junto a essas instituiç6es. 

Portanto, tem-se a tolerância neste caso 
que não se teve no caso do Rio. Grande do 
Sul. Tolerância, Sr. Presidente, que talvez 
até se justifique em notrie da urgência dessa 
decisão de que fala o Senador Josaphat Ma
rinho; em nome de uma urgência que é não 
s6 de prazo, quanto ao vencimento· de pra·· 
zos, mas quanto à quest.lio social da Bahia, 
pela premência da crise que enfrenta o go· 
vemo desse estado. 

Ora, Si". Presidente, não creio que o pa:.. 
pel de um senador nesta casa seja de obstruir 
as decisões, quando elas atendem a interes· 
ses sociais, e seguramente não é o que aqui 
farei. Não estou aqui para obstruir algo que 
- sei - uma vez aprovado, virá em beneficio 
do povo baiano. Mesmo sendo eu um sena
dor do Rio Grande do Sul, sei que é o inte· 
resse do povo baiano que está em jogo, por· 
que esta rolagem vai permitir- quem sabe? 
- que os funcionários póblicos sejam pagos 
em dia, vai permitir que obras possam ser to
cadas, que escolas sejam construfdas, que es
tradas sejam pavimentadas. Enfim, isso diz 
respeito ao interesse pó.blico, ao interesse 
.do povo baiano. 

Vejo aqui, pelo apelo do Senador Josa
phat Marinho, que a urgência social deve 
se sobrepor às questões comezinhas do boro
cratismo, das exigências burocráticas menores. 

O Rio Grande do Sul passou por uma fa
se de transição difícil, peculiar. Ao governo 
que estava saindo e ao governo que entrava, 
não foi possfvel responder a essas indaga
ções menores, Mas, de fato, rendo-me a es
te argumento; só espero que ele tenha uni
versalidade e que atenda sempre a todos. A 

urgência social se sobrepõe às e:o:igênciar. 
burocráticas menores. 

Por isso, votaria a favor, Senador Josa
phat Marinho, esperando o mesmo tratamen
to para o Rio Grande do SuL 

O Sr. Josaphat MariD.hO _-A Bahia lhe 
é agradecida. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA_ Ern o que eu 
tinha a dizer, Sr. Presidente_._(Muito bem!) 

o-sR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Continua em discussão a matéria. (Pau
sa.) Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra,encerro a discussão. 

Em votação, 
O Sr. Ruy Bacelar_ ~r. Prio;idcnte, pc. 

çu a palavra pan1 urna 4uestâu de ürdem. 

O SR.--PRESIDENTE (Mauro Bencvi
dcs)- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA 
Pai-i-uma yuc.stfíq t.l.~-: orJcm.)- Sr. ·presiden
te, rofmulci, há pouco, uma questão em rela· 
ção à autorização legislativa. Gostaria de sa
ber se V. Ex" irá providenciar a correção ne
cessária. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)_- A Mesa já diligenciou o atendimento 
da solicitação de V. &~. Na redação final, 
figurãrá a última lei vo(ada, exat<ini.e"nte aque
la que está vigorando, já que a outra, no enw 
tender de_ V. Ex", se a<:ha perempta. 

O Sr~R~y Bacelar_ Obrigado a V. Ex 11
-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)-:- Em Votação o projeto. 

Os Sfs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer s-entados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matêria vai ~ Comissão Diretora para 

a redação fina!. 
O SR.. PRESIDENTE (Mauro UcneviR 

des) - A matéria constante do item 3 da 
Ordem do Dia, de 300rQó -tom o disposto 
no ar_t._ 38_~ alíneas e, h do Regimento Inter
no, deve ser a11reciada em sessão pública, 
sendo sua votação procedida por escrutfneo 
secreto. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Item 3 

MENSAGEM N" 52, DE 1991 

EICOlha de Autoridade 
Discussão, em turno tinico, do Pa~ 

recer da Comissão de Constituição, 
Just!Çll_ e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 52, de 1991 (n° 53/91, na origem), 
de 5 de fevereiro do corrente ano, pe
Ja qual o Senhor Presidente da Repll-

bHca submete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor Vantuil Abda
Ja, Juiz Togado do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2a Região, com sede 
em São Paulo- Capital, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga resetVada à magistratura traba· 
lhista de carreira, decorrente da apo
sentadoria do Ministro Carlos Albcr
lo Barata Silva. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pe
ta Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 44, DE 1991 
Da Comis~o de Constituiç§.o, 

Justiça e Cidadania, sobre a Mensa~ 
gein n° ~ de 1991 (Mensageln n° 
53, de S-2-91, na-·origem:t do Senhor 
Pres-idente da RepábHc~. submett":n· 
do ll aprovação do -sen&do Federal 
o· õome do Dr. Vantuil Abd2l8 pa~ 
ra exercer o cargo de Ministro _do 
Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Carlos Alberto BaTata 
Silva. 

Relator: Senador Alfredo Campos 

_ _Não bas!as.sem ~qualidades do Dr. Van
tui! Abdala, a quem conheço há mais de 
duas décadas, como contemporâneo na Fa· 
culdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, e-detentor de ilibada repu
tação, é de domínio público tratar-se de-pro
fissional e portador de invejável bagagem téc
nica, como jurista de nomeada, como magis· 
trado zeloso da aplicação da lei,. como_ pro
fessor proficiente e dedicado. 

Como Juiz do Triburial Superior do Tra
balho da 211 Região, sempre mereceu, inclusi
ve por seus pares, reconhecimento destaca
do na condução das tarefas 1:1 ele cometidas. 

U notório saber jurfdico do Dr. VanU,i.il 
Abdala, conforme se depreende tanto de sua 
atuação profissional quanto da qualidade de 
seus trabalhos, todos eles publicados em re
vistas de indiscutíveis valores- forense caca
dêmico_- para o desenvolvimento da ci~ncia 
do Direito, atende, por outro lado, a esse:n
cialidade, do o:erdcio do cargo de Ministro 
do Tribuna( Superior do Trabalho. 

À guisa de exemplificação, em um traba
lho esclarecedor acerca do exerdcio anor
mal de um direho, publicãdo na Revista de 
Direito do Trabalh_o, número 9/10, de 1977, 
intitulado O abuso do direito e a ordem ju
rfdico-trabalhista, Vantuil Abdala deixa bas
tante clara s.ua posição th:nlc ao rc~pcito à 
ordem e à étir.:ajuriJica~, p-rincipalmente quan
do afirma que: 

"O sujeito, que tcin o pm.kr de rcalizt~r 
SC1l direito, dt.·vc ser contido tlcntro duma H
milação 6tka, pois que se o exerce cm senti· 
do c()ntrário à s.ua destinação econOmica e 
social, causando. assim, mal a outrem, ·sujei
ta-se à reparação." 

Isso, porque, ainda em sualil pala'\TaS: 
"0 dii'Cito nãõ tolera a discriminação que 

impugna o ato da anti~socialidade,_o uso Ue-
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gftimo de uma faculdade; o desvio, o uso anor
mal de um direito. 11 

Observa...se que o pensamento do indica
do fundamenta-se num corpo teórico, onde 
o princfpio de justiça :mrge de forma cristali
na, desobrigado de tendências que não sejam 
o irrevogável respeito à nonna jurfdica, mas 
dentro das limitações éticas ao ocercfcio do 
próprio direito. Afora isso, conforme o au
tor, pratica-se injustificada discriminação, 
em especial quando esse abuso interfeie na 
finalidade social que presidiu ~ concepção 
da norma. 

Esse exemplo sumário de como se proces
sa a visão do indicado, em face da matéria 
própria do trabalho para o qual está sendo 
convocado, tranqüiliza esta Comissão no que 
lhe compete examinar. 

A nosso jufzo, não há como-discutir ova
lor pessoal e o mérito profissional do Dr. 
Vantuil Abdala e, por via de conseqüência, 
as razões que permearam a presente escolha. 

De modo que, ao examinar a indicação 
de seu nome para assumir a vaga deixada 
em decorrência da aposentadoria do Minis
tro Carlos Alberto Barata Silva, torna..se ao 
Senado Federal, a esta CoftiisSão e, -particu~ 
Iarmente, ao relator da matéria tarefa- eiva
da da mais absoluta satisfação cumprir o pre
ceito contido no § 1° do art. 111 da Carta 
Magna. 

Satisfeitas as exigências constitucionais 
preliminares, resta a argüição páblica de que 
fala o inciso I II do art. 52, antes da submis
são de seu nome ao Plenário do Senado Fe
deral. 

Assim, nosso parecer é pela apreciação 
da Mensagem n° 52, de 1991, que indicou o 
Sr. Vantuil Abdala para o cargo de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991 -
Maurício Corr-b, Presidente em exercfcio 
- A.m.azonino Mendes, Relator Alfredo 
Campos _ Relator, Amazonino Mendes _ 
Ozicl Carneiro _ .lutahy Magalb.Acs _Cid 
Sabóia de Carvalho _ Wúaon Martina _ 
Mansueto de Lavor Pedro Simon Josa
pbat Marinho_ Jos~Eduardo _ ~lciÕ Álva
rea _ Valmir campe1o _ Amir Lando _ J11-
nia Marise _ Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O parecer é favodveL 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-6:e h votação. 
Os Srs. Senadores poderão ocupar qual~ 

quer lugar neste plenário pois a votação ~ 
secreta. 

A Presid!ncla pede aos Srs. Senadores, 
que porventura ainda se encontrem em seus 
gabinetes, se encaminhem imediatamente 
ao plenário para a votação secreta desta im
portante mat&ia. 

Os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
Nobre Senador Jutahy Magalh.§es, V. Ex.• 

já votou? (Pausa.) 
Nobre Senador Garibaldí Alves Filho, V. 

& 8 já votou? (Pausa.) 

Srs.. Senadores, pelo que a Mesa visuali
za, falta a presença de um Senador para ga
rantir o quorum na apreciação desta matéria. 
(Pausa.) 

Vamos_ prm:ct.kr, portanto, ao enCCIT".d.
mc.:nLo tia vola<.,.'áú. 

Todos os Srs, ~cnadocrsjá votaram'? (Pau
sa.) 

(Proccdc...sc ~ WHH~·ão.) 

O SR PRESIDENTE (Mauro Bcncví~ 
des)- Votaram "sim" 42 Srs. Senadores. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 43. 
A indicaçãO foi aprovada. 
Será feita a comunicação ao Senhor Pre~ 

sidente da RCpútiliCa. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)-

4 

MENSAGEM N" 235, DE !990 

Escolha de Chefe de Missão Diplom'-tica 
Discussão,_ em turno ónico, do Pa

recer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Men~ 
sagem n° 235, de 1990 (n° 902190, na 
origem), de 12 de de-zembro de 1990, 
pela qual o Senhor Presidente da Re
p6blica submete h deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Paulo 
Dyrceu Plnheiro, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercera função de Embaixador 
do Brasil junto h República Islâmica 
do Paquistão. 

s 
MENSAGEM N' 6!, DE 1991 

Bacolha de Chefe de Misalo Diplomática 

DiScuSsão, em turno ónico, do· Pa
recer da Comissão de Relações Extew 
riores e Defesa Nacional sobre a Men
sagem n° 61, de 1991 (n° 91/91, na ori
gem), de 7 de março do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Re~ 
póblica submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Aderbal 
Costa, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira- de Diplomata, para exer
cer a furlção de Embaixador do Bra
sil junto ao C".raverrio do, Estado do 
Kuwait 

As matérias acima, constantes dos 
itens 4 e 5 da Ordem do Dia da pre
sente sessão, nos termos do parágra
fo {mico do arl 383 do Regimento In
terno, deverão ser apreciadas em ses
são seCreta. 

SoHCíio aos SenhOres funcionários 
as providencias necessárias a fim de 
que seja respeitado o dispositivo rcgi
memtal. 

(A sessfo transforma-se em secrera l!s 
13 horas e 15 minutos e volts a ser pOblica 
às 13 horas e 20 minutos.) 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, dei
xa a cadeira da presld~ncia que t ocupada 
pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3° Secretário. 

O SR PRESIDENTE (Ra<hid Saldanha 
Derzi)- Sobre a mesa, redaçâo fina] da ma
téria aprovada na Ordem do Dia da presen
le sessão c que, nos termos regimentais, se 
não houver objeção do Plenário, será lida 
pelo Sr. L0 Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 45, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçlo final do Projeto de Re
soluçAo n° 24, de 1991. 

A ComiSsão Oirctora <tprcsenta a reda-
9io linal do Prtljctu de Rc:soluçâ<.\ n° 24, de 
l'J91,- 4uc alt<:rt~. o1; tr.:rmu!> d:t Resolução nu 
3Y, dr.: 1 Y89, do ScnaJo Federal. 

Salx_ de Ro.:.uniôes d:t C~>mis:são, 11 de 
i! bril do.: 1 991. - Mauro Scnevides, Pr~sidcn~ 
te - Rachid Saldanha Derzi, Relator Ale~ 
xandre Cons[a - Beni Veras. 

ANEXO AO PARECER N° 45, DE 1991 
RedaçAo f"mal do Projeto de Re

soluçfío n° 24, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, e eu, , Presidente, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RP.~OLUÇÃO N' , DE 1991 
Altera os termos da Resoluçlo 

n° 39, de 1989, do Senado Federal. 

O Senado Fed<..·-ral re:solve: 
Arl 1° Dê-se ao parárafo 11nico do art. 

1° da Resolução n° 39, de 1989, a seguinte 
redação: 

"Art. 1° ................ ~ .. --···--
Parárafo único. A contribuição fi~ 

nanceira não reembolsável, proporcio
nada pelo agente financeiro ccterno, 
fica estabelecida em DM 1,700,000.00 
(um milhão e setecentos mil marcos. 
alemães)". 

Art z> Esta resolução entra em vigor na· 
data de sua pUblicação. 

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Der.â)- A redação final lida vai h publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 119, DE 1991 
Nos termos do art. 321 do Regimento In

terno, requeiro dispensa de publicação, paM 
r.d. imediata discussão c votação da•redaç§o 
final do Projeto de Resolução n° 24, de 1991, 
que altera os termos da Resolução n° 39, 
de 1989, do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 11 de abril de tm. -
Beni Veraa. 

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Aprovado o requerimento, passa· 
se h imediata apreciação da rcdaçfio final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
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Os Sr:s. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
A matéria vai k promulgação. 

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Sobre a mesa, redação final de ma
téria aprovada na Ordem do Dia da presen
te sessão e que, nos termos regimentais, se 
não houver objeção do Plenário, será lida 

- pelo Sr. 1° Secrelário. (Pausa.) 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 46, DE 1991 
(Da C ...omissão Diretora) 

Rc:dação final do Projeto de Re
solução D0 25, de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção final do Projeto de Resolução n° 25, de 
1991, que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a emitir e colocar no mercado LeEras 
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia, 
destinadas ao giro de 716.654.004 LFTBA 
correspondentes ao total de títulos com ven
cimclno em abriL maio e junho de 1991 e 
dá outras providências. 
' Sala de Reuniões da Comissão, 11 de 
abril de 1 Wl.- Mauro Banevides, Presiden~ 
te - Rachid Saldanha Derz~ Relator- Ale
xandre Coata Beni Veras. 

ANEXO AO PARECER N° 46, DE 1991 

Redaçlo final ao Projeto de Re~ 
solução n° 25, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, e eu, , Presidente, nos termos 
do art 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1991 

Autoriza o Govemo do Estado 
da Bahia a emitir e colocar no mer
cado Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado da Bahia, destinadas 
ao giro de 716.654.004 LFTBA cor
respondentes ao total de tftulos. com 
vencimento em abril, maio e junho 
de 1991 e dá outras provideolcaa. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1° É o Governo do Estado da Bahla 

autorizado, nos termos do art. 8°, da Resolu
ção n° 58, de 1990, do Senado Federa~ a 
emitir e colocar no mercado Letras Financei~ 
ras do Tesouro do Estado da Bahia, destina
das ao giro de 716.654.004 (setecen~s e de
zesseis milhões, seiscentos e cinqUenta e qua
tro mil e quatro unidades) LFIBA. com ven
cimento em abril, maio e junho de 1991. 

Art. 2° As condições financeiras básicas 
da operação de crédito são as seguintes: 

I) - quantidade: a ser definida na data 
de resgate dos títulos a serem substituídos; 

II)-modalidade: nominativa-transferível; 
III) - rendimentos: igual aos das Letras 

Financeiras do Tesouro Nacional (mesma ta~ 
xa referencial); 

IV)- prazo: até 730 dias; 
V) - valor nominal: Cr$ 1,00; 

Vi) - caracterfaticas doa tftulos a serem 
substituídos: 

Vencimento 

15-4-91 
15-5-91 
15-ó-91 

Quantidade 

198.872.001 
198.872.001 
318.910.002 

716.654.004 

VII) - prevlslo de colocaçlo e venci
mento doa tftulos a serem emitidos: 

~iOcB!ilo Vencimento 

abril/91 15-4-93 · 
15-5-91 15-5-93 
15-ó-91 15-ó-93 

Titulo Data-bãsc 

550730 15-4-91 
550730 15-5-91 
550730 17-ó-91 

VIII) - forma de colocaçlo: através de 
ofertas públicas, nos termos da Resolução 
n° 565, de 20-9-79, do Banco Central do Brasilj 

IX)-autorizaçlo legislativa: Lei n°6.059, 
de 8-4-91. 

ArL 30 O Senado Federal, durante os exer
cícios de 1991 e 1992, somente apreciará pe· 
elidas de emissão de títulos do Governo do 
Estado da Bahia relacionados à rolagem ou 
substituição da dMda, bem como ao estabele~ 
cido no arL 33 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transftórias. 

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

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Dcnl)-A redaçlo final lida vai à publicação. 

Sobre_ a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 120, DE 1991 

Nos termos do arL 321 do Regimento In
terno, requeiro dispensa de publicação, pa
ra imediata discusslo e votação da redaçlo 
final do Projeto de Resolução n°2S, de 1991, 
que autoriza o Govenio do Estado da Bahia 
a emitir e colocar no mercado Letras Fman
ceiras do Tesouro do Estado da Bahia, desti
nadasao giro de 716.654.004 LFI'-BA corres
pondentes ao total de títulos com vencimen~ 
tos em abril, maio e junho de 1991 e dá ou
tras providencia& 

Sala das SCSII6es, 11 de abril de 1991. -
Joaaphat Marinho. 

O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Dcrzi) - Aprovado o requerimento, passa
se k apreciação da redaçlo finaL 

Em discullsão- (PauS&) 
Nlo havendo quem peça a palavra, encer

ro a discusslo. 
Em votação. 
OsSrs. Senadores que a aprovam queriam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Ap"""""'-
A matéria vai k promulgação_ 

O Sr- Ney Maranhlo - Sr. Presidente, 
peÇo a palavra pela ordem. 

· O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena· 
dor Ney Maranhio. 

O SR NEY MARANHÃO (PRN - PE
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
encaminho h Mesa um projeto de lei que re
gulamenta, com base nos interesses nacio
nais, o i~estimento de capital estrangeiro 
das micro, pequenas e médias empresa'! e 
dá outras providencias. 

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor CEsar Dias. 

O SR CÉSAR DIAS (PMDB- RR Prn
nun~il o seguinte 4iscu_mo.)- Sr~ Presiden
te, Sra. Senadores, a Universidade Federal 
de Roraima (UFRR), institurda pelo Decre
to n° 98.127, de 8 de setembro de 1989, sur
giu para nministrar o ensino e desenvolver 
as ciências, as letras e as anes". 

A importAncia dessa universidade, no con
texto do novo Estado de Roraima e do mun
do amazónico onde se insere, é indiscutível 
para o processo histórico do desenvolvimen
to da região. 

É importante para o novo estado porque 
a universidade será o cadinho onde se mistu
rarão os ingredientes feitos de idéias e expe
riencias para, da~ tirar uma realidade diferen
te. É importante para a regiio porque será 
mais um-centro. de pesquisa e estudos da 
Amazônia, esse gigantesco e elruberante ce
leiro de vida do Brasil e do mundo. 

Urge, no entanto, que se mobilizem to
dos os esforços, no sentido de proporcionar
lhe meios para superar as dificuldades deste 
diticil momento de sua implantação. Não há 
d6vida de que, a faltar ..file apoio nesta hora 
crucial, a Universidade de Roraima corre o 
risco de encaminharoofle para a vala comum 
de um projeto eternamente por acabar. cola
borando na multiplicação dos. cotidianos pro
blemas das. universidades brasileiras, tais co~ 
mo cun1culos inadequados à realidade, fal
ta de professores, problemas financeiros de 
toda vrdem, questões estruturais. não resolvi~ 
das. 

Precisamos evitar isso a todo custo. A 
Universidade de Roraima está destinada a 
tornar-se o posto avançado de estudos noex:
tremo Norte do Pail, ponto de referência 
obrigatório para todos os que se preocupam 
com à Amazônia, no Ambito de cuja realida
de deverá primar pela criatividade, pelo dina
mismo e pela e:x:celencia qualitativa. 

Precisamos estruturá~Ia com urgéncia, de
finindo-lhe a área do campus e equipando a 
este com a necessária infra-estrutura, munin~ 
do-a de laboratórios e de mais blocos, pois 
os dois atuals nlio têm, em absoluto, condi
Ç(Ses de abrigar os serviços administrativos, 
as aulas para os oitocentos alunos dos atuais 
onze cursos em andamento. 

A universidade devert ser, também, im
portante centro de estudos da ecologia regio
naL Para isso, jt é de sua responsabilidade 
a estação ecológica da ilha de Maracá, sem 
sombra de dúvida, um ponto fundamental 
para o estudo e a compreensão da comple~ 
xa realidade ecológica da Amazônia, onde, 
parafraseando EuclidC$ da CUnha, a gênese 
ainda está acontecendo, 
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lembro aqui a aula magna proferida pe
lo ilustre Deputado Mozarildo Cavalcante -
autor do projeto de criação da universidade 
- em 1990. Dizia o eminente deputado que 
aquela nova instituição universitária deveria 
caractcri:r.ar--se por estudos profundos relacio
nados com a ciência, o homem c a natureza 
(scícntia, homo et natura). Essa trilogia co
mo apanágio da casa: a ciência para desco
brir realidades novas, cm beneffcio do ho
mem para que este usufrua, respeite e recrie 
a natureza. 

Estamos com este discurso, Sr. Presiden
te, a sugerir h administração da Universida
de Federal de Roraima, que se crie. com 
maior urgência possfvc~ estudos para viabili
zar a introdução do pré..escolar, l 0 e 2° graus 
na universidade, conforme as c::tepcriências 
já aprovadas em outras escolas universitárias, 
como exemplo, a U nivcrosidade Federal de 
Uberlãndia, em Minas Gerais. 

Cumpre-me louvar lamb6m o abnegado 
e competente trabalho que vem sendo condu
zido pelo magnffico Sr. Reitor, Dr. Hamilton 
Gondim. A dedicação que o Sr. Reitor devo
ta à instituição é garantia de que os albores 
do estado recém-criado são de alvorada lumi
nosa e promissora. 

Não poderia igualmente olvidar, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, a atuação e o interes
se do Sr. Ministro de Estado_4a_aducação, 
Carlos Chiarclli, em prol da Universidade 
de Roraima. O Sr. Ministro n.lío tem nega
do o seu imprescindfvel apoio e temos a cer
teza de que continuará dispensando ao esta
do e à universidade a deferência c a dedica
ção de sempre. 

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

O Sr. Ney MaranhAo - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Rachld Saldanha 
Derzi) - Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pela ordem Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, com a paciêftcia de Jó que V. 
Ex• está tendo com o Pleil.irio, peço vénia 
para congratular-me com o Senador César 
Dias pelo seu pronunciamento nesta tarde, 
de importAncia fundamental para a Região 
Amazónica e para o estado que S. Ex• tão 
bem representa, que considero o futuro do 
Brasil. 

Esse pronunciamcntô terá uma repcrcus
do muito forte, principalmente naquela área, 
onde o importante, que todos os Srs. Senado· 
res sempre falam, é a educação. _ 

Senador César Dias. quero parabenizar 
V. Ex• por esse pronunciamento, pela boa 
representação que o Senado Federal e o po
vo de Roraima têm na pessoa de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - A Mesa solidariza-se com V. &• 
pela apreciaç§.o do discurso do nobre Sena
dor César Dias, que é um grande represen
tante do seu estado no Senado Federal. 

Parabéns por esse importante discurso, 
que vai beneficiar a terra de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Salda
nha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador TeotOnio Vilela Filho. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO 
(PSDB - AL. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Muni
dpio de Palmeira dos Índios. no agreste das 
Alagoas, há muito reclama a implantação 
de um distrito industrial. Há razões locais e 
regionais, há imperativos de justiça para com 
os palmeirenses, mas há também exigências 
do desenvolvimento amparando o pleito. O 
distrito, de fato, com a inrra·estrutura m(ni
ma necessária, terá o apoio concreto e indis
pensável que boje se exige para a implanta
ção de novas indfístrias na região. Além de 
aglutinador de um novo pólo industrial, o 
distrito funcionará, mais ainda, como rator 
de desconcentração industrial e elemento 
de consolidação das cidades de porte médio. 

Nenhuma política de desenvolvimento po
derá desconhecer, hoje, a importância do for
talecimento das cidades de porte médio, até 
como barreiras ~ migração rumo aos centros 
maiores. É imprcscindfvel criar, nessas cida· 
des, nócleos não apenas de serviços essen
ciais, mas também de trabalho, sob pena de 
se aprofundar o dreno de mão-de-obra inte
riorana e rural para as capitais e o litoral. 

- A reivindicação do distrito industrial de 
Palmeira dos Índios, por tudo isso, não se 
configura apenas como pleito antigo e anti
go sonho do municfpio, mas se reveste de di
mensão maior: a de programa de desenvolvi
mento do pró(>rio Estado de Alagoas. Pal
meira, de fato, já funciona como natural pólo 
económico de boa parte do agreste alagoa
no e natural ponto de convergência n.lio ape
nas de investimentos e mercado, mas também 
de mão-de-obra. Convergem para Palmeira 
as atenções e as solicitações dos agrestinos 
de Alagoas. 

Apelamos por isso ao Governo do Esta
do de Alagoas, certamente ~s voltas com difi
culdades financeiras e com f'mbar~ços pró
prios de início de gov("rno, mas tambCm sem 
dtlvida imburdo dcl propósito de se-mear no 
interior de Alagoas pólos dinâmicos de cres
cimento industrial e cccmômico. Ape-lamos 
à Secretária de De.~cnvolvimento Regional, 
prnpondu, ag.nra, a viabilidad<.• da geração 
de t.•mpn:~o~> '-~ di! n.·nd:a, para l(UC. amanhã, 
não se venha pedir socorro a 1lagelados da 
seca. Apelamos à superintendência da Sude
ne, com programas próprios de ajuda às cida
des de porte médio e hoje, mais que nunca, 
conhecedora do potencial económico e da 
expressão social de Palmeira dos indios. 

Não existissem tantas justificativas e ra
zões de desenvolvimento, haveria, por certo, 
um argumento irrespondível em favor do dis
trito industrial de Palmeira: a cidade quer 
condições de crescer de avouçar por seus 
próprios meios. Não quer paternalismo, mas 
apenas meios de trabalho. Não pede o assis
tencialismo que no mais das vezes acomoda; 
reivindica, ao contrário, instrumentos de cria
ção de renda c de riqueza. Por tudo isso, o 
distrito de Palmeira n.fío apenas fará justiça 

ao anseio de crescimento de uma comunida
de inteiia, mas atenderá aos próprios recla
mos do desenvolvimento de Alagoas e do 
Nordesle. 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, alguns senado
res já se manifestaram sobre o assuniO, pro
testando contra a ação de alguns govecrnos 
de nações desenvolvidas., que buscam pressio
nar o Governo brasileiro através do BID, im
pedindo que esta instituição libere emprésti
moo. já aprovados pelos órgãos técnicos do 
banco. 

O Governo brasileiro contará com o 
apoio polUico no Congresso daqueles que 
lhe fa7.cm oposição, para que reaja a uma im
posição descabida e inaceitável. 

Pelo que noticiam osjoornais, o presiden
te do BID, Enrique lglesias, lamentou a deci
são do grupo dos sete países mais ricos do 
mundo de adiar o empréstimo para o Brasil. 

O Brasil vem pleiteando um emprcstimo 
de US$ 350 milhões para financiar projetas 
sociais e foi este o pleito que teve sua deci
são adiada por pressão de representantes 
do grupo dos sete. 

Se os Estados Unidos têm uma maior par
ticipação acionária no BID, o Brasil é um 
dos sócios rondadores e tem o direito de ob
ter financiamentos da instituição da qual faz 
parte e na qual tem um representante em 
sua dirctoria. 

O Ministério das Relações Exteriores con
siderou a decisão "uma condicionalidade no
va, ilegítima e inaceitável". 

Como está expresso pelo Correio Bra
ziliensc, no seu editorial de 4 de abri~ 11o 
episódio é a um só tempo, desarrazoado e 
chocante, nesJa tlltima hipótese por atender 
a interesses quC o bancO-não pode monitori
zar em runção de seus estatutos." 

Era o que tinha a dizer, juntando minha 
voz ao protesto de outros eminentes senado
res. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (l~chid Saldanha 
Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB 
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Sm. Senadores, tive a alegria de, 
na 1lltima quarta-feira, dia 3 de abril, revisi
tar uma das cidades que mais identidade guar
dam com Minas Gerais, com o sentimento 
mineiro, com o jeito de ser mineiro e, princi
palmente, com a poUtica mineira: Barbacena. 

Já há algum tempo não ia lá, embora já 
viesse sentindo falta do contato com aquele 
povo acolhedor. 

Voltei a Barbacena movido por uma mis
são especiá~ de significado particularmente 
caro a mim., que sempre procurei identifi~r. 
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minhas atlvidades de homem ptíblico com 
os exemplos edificantes. 

O dia 3 de abril não fora escolhido ao 
acaso. Trata-se de uma data bastante cara 
aos olhos de todo o povo mineiro, principal
mente aos que conviveram, no tempo ou na 
memória, com a pessoa ou com a obra de 
um doa mais brilhantes brasileiros. José Fran
cisco Bias Fortes, que, desde 1910, percorreu 
uma fulgurante trajetória poUtica. que culmi
nou com sua ascensão à suprema magistratu
ra mineira. 

Pois foi há cem anos, a 3 de abril, que 
n&9Cia o Governador Bias Fortes, na mes
ma Barbacena que o amou e que o respeítou 
como de seus mais ilustres filhos, herdeiro 
de uma famflia por tradiçlio ligada à defesa 
do interesse coletivo e ao progresso de Mi
nas e do Brasil. Irmanado ao sentimento de 
toda aquela gente, lá estava eu também pa
ra reverenciar sua memória. 

Como a mesma relação indissociável exis
tente entre Minas Gerais e Barbacena, igual
mente inapartável é a associaçlio entre Bias 
Fortes e a evolução político·institucional 
mineira. 

Iniciou a vida p11blica em Barbacena, co
mo vereador, em 1910. 

Em 1915, elegeu-ae pelo Partido Republi· 
cano para o Congresso mineiro, com uma 
votaçlo consagradora, superior à dos demais 
concorrentes, tendo abrilhantado o Legislati
vo estadual durante dez anos, por sua atua
çlo nas Comissões de Legislação, Constitui
ção e Justiça, de Orçamento e Finanças e 
de RecurBOs das Eleições Municipais. 

Em julho de 1925, foi eleito deputado 
ao Congresso Nacional, de onde saiu no ano 
seguinte, para exercer o cargo de Secretário 
de Segurança e Assistência Püblica de Minas 
Gerais, durante o Governo de AntOnio Car· 
los Ribeim de Andrada. Nessa época respon
deu pelas Secretarias de Interior e da Agri
cultura, no impedimento de seus titulares. 

Integrou a Aliança Liberal em apoio a 
Get11lio Vargas em 1930, quando se reelegeu 
deputado federaL 

Logrou ser o deputado mais votado de 
Minas Gerais, quando disputou, em 1933, 
uma cadeira para a Segunda Assembléia Cons
tituinte Republicana. 

No dia 20 de novembro de 1937, foi no
meado prefeito de sua cidade natal. 

Em 1946, elegeu-se Constituinte pelo Par
tido Social Democrático, que ajudara a fundar. 

Foi Ministro da Justiça de Outra e, em 
seguida, Presidente do Conselho Superior 

da CaiKa EconOm.ica Federal, cargo que de
sempenhou com dedicação e proficiência. 

Ainda pelo Partido Social Democrátiro, 
agremiação da qual jamais se dcsliliou, foi 
eleito Governador do Estado de Minas (Jc. 
raia, no pleito de l955. 

Bm sua administmção. foi conslrufda a 
usina hidreiNrica dt.• Tr~ Marias c implanta 
das a Usimmas. a C1•mig t..' a Cawm~t. marcos 
dt.."linitJ\u~ 1mra ót auam.:ada dt..':!oCR\'tllvur.t..n· 
tista do nosso l ..stado. 

Ao sucessor de Kubitschck, teria sido ta
refa inglória buscar superar-lhe o ritmo de 
trabalho e de reali1.ações, não recaísse em 
Bias Fortes a superior escolha dos mineiros. 

Conr efeito, o quadriênio de sua adminis
tração proporcionou o prosseguimento das 
conquistas anteriores, sem quebra de conti
nuidade, mas operacionalizadas por um esti· 
lo de governar totalmente caractertstico. 

O centenário de nascimento desse gran
de brasileiro, figura exponencial que sempre 
orgulhou Minas Gerais, não poderia passar 
despercebido ao Plemirlo do Senado Federal. 

Por essa razão, compareci hoje a esta tri
buna, na convicção de não estar apenas fa
zendo o registro de uma data, mas sim movi
do pela certe1.a de estar prestando uma singe
la homenagem a um brasileiro fntegro, minei
ro dos que mais honraram Minas Gerais, po
Htico de determinações inafastáveis e homem 
cuja probidade jamais se discutiu. 

Homenageio, também, sua cidade natal, 
pelo reconhecimento que todos os barbace
nenses conferiam k gloriosa caminhada de 
seu filho dileto, legado cxemplar de virtude 
humana, amigo lea~ legislador e administra
dor compromissado com o bem comum. 

Homenageio Barbacena, por estar sem
pre presente. em sua totalidade, impulsiona
da pela razão e enternecida pela emoção, 
no revcrenciamenlo diário da memória do 
saudoso Bias Fortes. 

Fica assim, Sr. Presidente, Sr" e Ses. Se
nadores, a inequrvoca demonstração da pre
valência dos valores espirituais sobre a futili
dade da vida materiaL 

Foi esse, Sr. Presidente. Sr'S e Srs. Sena
dores, o legado do Governador Dias Fortes 
ks gerações que se sucedc!Jm à sua. 

Ao lado de Dona querdinha, soube cons
truir uma vida de paz, de respeito e de ami
zade. No trabalho, jamais faltou à responsa
bilidade de conduzir--se na trilha pela inces
sante busca de aperfeiçoamento. Na poUtica, 
honrou Barbacena e honrou Minas Gerais, 
aparando arestas. ouvindo, dialogando e sen
tindo prevalecer a firmeza de suas decisões 
quando a ra7.Jo assim o exigia. 

A seus illhos, conseguiu transrmur os !de
ais de democracia, de probidade, de perseve
rança e de responsabilidade, cujo exemplo é 
encontrado na pessoa do Deputado Crispim 
Jacques Bias Forte, o Biazinho, de quem 
muito me honra ser amigo, correligionário 
e profundo admirador. 

Biazinho foi deputado por oito Legislatu
ras na Olmara Federal, oportunidades em 
que pôde comprovar ter sido fiel seguidor 
das orientações paternas, tanto no que res
peita ao zelo pelos interesses de Minas, quan
to no atendimento particular dos assuntos li
gados a sua região. Tanto isso é verdade que, 
mesmo descompromissado de mandato clcti
vo, ainda mantém-se alivo na busca de solu
ções para os problemas que afligem o povo 
de nosso Estado. 

Figura de projeção na vida poUtica minei
ra, Biazinho foi por três vezes Secretário 
de Estado, quando se destacou por seu excep
cional tino adminis~rativo, principalmente 
no gercnciamento dos conflitos tão comuns 
no desempenho de missões executivas. 

A ele, minhas homenagens, por ter sabi
do corresponder b expectativas do pai. 

De modo que hoje, neste discurso come
morativo pelo centen~rio de nascimento de 
José Frandscu liias Fortrs. d<' tjUem não pu
dt.-, nu lt'mpo. prívar da ami:tade, falo em no
mi.' dt..• Minab. na convicção dC' t•star ~presen
lando não apt.·na~ u me-u pcnsam{"nto, mas a 
vonlat..ll· dt.• 1antos lJIIantc~ o conheceram de 
aqui t.-slar{"m n:v{·n·m~iando a memória per
petuada na obra c no exemplo desse ilustre 
mineiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- De acordo com o disposto no § 1° 
do art. 101 do Regimento Interno, a Presi.· 
d!ncia determina o arquivamento definitivo 
do Projeto de Lei da camara n° 56, de 1990, 
uma vez que o parecer da Comissão de Edu
caçlio concluiu pela inconstitucionalidade 
da proposição e foi aprovado, por unanimida
de, pelos integrantes desse órgão técnico. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- A Presidência lembra aos Srs. SeDa
dores que hoje, às 14 horas e 30 minutos, se
rá realizada sessão especial em comemora
ção ao Centenário de Fundação do Jornal 
do BrBiii, de acordo com deliberação ante
rior do Plenário. 

O SR. PRBSIDBNTE (Rachid Saldanha 
Derzi)- Nada mais havendo a tratar, decla
ro encerrada a presente sessão. 

(Levanta...re a sesslio às 13 horas e 
27 minutos.) 





Abril de 1991 DIÁRIO DÓ CONGRESSO Nt.ClONi\1. (~cçâo II) Sexta-feira 12 1561 

N1io devemos olvidar que as raízes do ideá
rio da fundação do Jornal do Brasil, que 
transcende os aspectos meramente empresa
riais e jornalísticos, fofam IiilCidas, em épo
ca de difícil transição da Monarquia para a 
Repiiblica, nos mais importantes movimentos 
sócio-políticos registrados ao longo da nos
sa história. 

Dentre estes estão os que c_ulminaram 
na abolição da. escravatura. Desde 1868_ era 
o Brasil a (mica nação ocidental a persistir 
no uso do trabalho servil. Com o retomo 
dos combatentes do Paraguai, em 1870, e a 
progressiva adesão de setores militares b te
ses abolicionistas e republicanaS: já no anã 
subseqüente, a 28 de setembro, era sanciona
da a Lei do Ventre Uvre, tornando livres to
dos os filhos de escravas nascidos a partir 
daquela data, ficando sob a tutela dos seus 
senhores até completarem 21 anos de idade. 

Mercê das campanhas abolicionistas, espe
cialmente as promovidas pela Sociedade Bra
sileira Contra a Escravidão, no Rio de Janei
ro, começaram as libertações espontâneas 
que embasaram a Lei dos Se;.::agenáríos, em 
28.de setembro de 1885, libertando os escra
vos com mais de 65 anos, c que foram até o 
estuário da 'plena libertação com o advento 
da Lei Áurea pela Regente do Império, a 
Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, abo
lindo terminantemente a escravidão- nódoa 
em nossa história -em todo o lerri_tório na
cionaL 

A propósito desses fatos, vem~nos à me
mória: a exponencial figUra de Rui Barbosa, 
que já em 1868, numa loja maçôniea -de São 
P8ulo, propôs aos membros daquela institui
ção que considerassem livres os filhos das 
suas escravas. Companheiro de Castro Alves. 
Joaquim Nabuco, Afonso Pena e Rodrigues 
Alves, os acadêmicos da revolução liberal, 
Ru~ em 1884, aceita convite do miJiiSli"O aro-::. 
licionista Souza Dantas. com o fito de orga
nizar a reforma ministerial: "Redigir o proje
to que seria apresentado à Câmara em no-
me do governo, elaborar parecer do projeto, 
em nome das Comissões de Orçamento e Jus
tiça.Civil, e ainda, no Parlamento e na impren~ 
sa, meses a tio, derender e sustentar a políti
ca antiescravista do Ministério11

, como regis
tra· o historiador Astrogildo Pereira. 

Extinta a escravidãÔ no Brasil c proclama
da a República, Deodoro da Fonseca, eleito 
Presidente, convida Rui Barbosa para Minis
tro da Fazenda, cargo a qual renunciou por 
incompatibilizar-se com a política daquele 
governo. 

, Quando o Marechal Floriano Peixoto foi 
eleito Presidente da. República, -Rui, então 
diretor do Jornal do .Brasi~ ingressou na 
corrente oposicionista, sorrendo, por isso, 
as conseqüencias de graves perseguições po
lt'ticas, a ponto de ter que exilar-se na Argen
tina. 

Também, ao revcrencíannos o Jornal 
do Brasil pela passagem do ~e;:u centenário, 
não podemos esquecer a ilu~tre figura Ue JO
aquim Nabuco - Joaquim Aurélio Ba_rrcto 
Nabuco de Aratljo -polftico, diplomata,-gran
~e memorialista d<,i históiiã, bacharel cm Di-

rcito. nascido em Recife, cm 1849. Dos mais 
nutáVei.s ablllk:tonista:s, Jefcnsor ferrenho, 
ainda, das Cldções dlretas, do voto dos anal
rabetos e outioS importantes temas liberais, 
tania na sUa atuação como jornalista quan
to como parlamentar, Joaquim Nabuco, fiel 
aoregime monárquico, afastou-se da política, 
sustentando suas idéias nas edições do Jor
nal do Brasil. 

Eis, portanto, alguns elos entre importan
tes episódios da História do Brasil e o_ cente
nário veículo de comunicação socialq ue ho
je homenageamos por haver alçado a impren~ 
sa brasileira aos píncaros da respeila?ilida
de nacional e internacional. 

A tanto não se chega, com certeza, sem 
o lastro de reta <.:ondula, sem constante la
bor, sem m6rito. E este reside no interpretar 
com fidei_lidade os mais caros anseios da so
ciedade ÕÕ.de se insere; no construir a opi
nião pública responsável; no gerar e incenti
var as ações que exaltam a cultura; no ado
lar, pioneiramente, métodos de moderniza
ção jornaHs!ica; e, ~>obretudo, no alinhar ....se, 
entre líderes, aos movimentos em defesa da 
liberdade e da dt.'1Ilocracia_ 

O, r:_~l_a_Lo hí:Hór1co conti_nn~ _que, prece
dendo a república, as correntes do liberalis
mo já condenavam a centralização do poder 
.Identificava-se, em seus excessos, um regi
me de cfetiva coerção social, pelo que repre
sentava de impulso inibidor das energias dos 
cidadã~ - -

Nessa linha de raciocínio, ao correr o 
ano de 1870 saem ."A -Província", de Aurelia
no candido Tavares Bastos, e o "Maniresto 
Republicailo'~-exprimindo o ideário da nova 
forma de governo. 

As discussões tornam-se mais intensas, 
ROrquanto, ao mesmo tempo, desmoronam 
os suportes naturais do Império, divididos 
pela classe agrária, pela Igreja e pelo Exérci
to_, opdeviccjava, como complicador, a influên
cia Positivista prescrevendo à jovem oficiali
dade a concepÇão organicista do corpo so
cial, sob o magist6rio de Benjamin Constant. 

,Ao entrechoque t-ormentoso e inevitável 
dos monarquistas e republicanos somar-se
ia o clamor d~s oposições, ante a inexplicá
vel demora na convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte. 

-A Rui Barbosa, p~:ut:m, caberia tecer, dis
tanciada de extremismos, a tOrmulação da 
nova organização sodal, que de um lado pri
vilegiasse a desc.-entrafização _e, de o_utro, evi
tasse a condução do País ao separatismo e 
à discõfdia. 

Como depõe a história, nem por isSo se
riam evitadas as colisões entre os inovadores 
e os que lhes resistiam, nos albores da Cons
tituição de 1891. 

Esse o panorama politico que em sua com
plexidade disseminava desconfianças e incer
tezas, naquela época. Contudo, aí germinaria 
em Rodolfo de Souza Dantas, com o apoio 
entUsiástico do grande Joàquim Nabuco, 
um simpatizante da- Monarquia, o acalenta
dO projeto de c~a~o de um novo jornal bra

.sileiro. 

Uma vez instalada a Constituinte, implan
tada a liberalização polftica e iniciado o Go
verno Deodoro, abria-se a ocasião propícia 
para o lançamento do Jornal do Brasil, que 
viria a ocorrer em 9 de abril de 1891. · 

Cristalizava-se o_sonho de Rodolfo Epifã
riio de SO_lJZa Dan tas, Coma -sua·"cioVa ímpren~ 
sa", e de Joaquim Nabuco, em outra tribuna 
para "educar os nossos amos para a grande 
função neutra e nacional", deferida no 15 
de novembro de 1889, tendo como t.'Ompa
nhciros de jornaJ:.t Sandru Ut:: B.l:m·os Pimen
tcl c José Vcri::.simo. 

Definindo o:; rumos do órgão, Rodolro 
Dan La:. prc:-.crL-vÍa l}Uc, "(liém da fnformação 
mais copiosa c segura sobre a vida contempo
rânea no Pafs e no estrangeiro, deveria úiscu· 
tiras nosSas que-stões correntes fora de qual· 
quer espirita de seita nem de reação, mas 
com inteira ísenção e independência, e subor
dinação perfeita ao nosso ponto de vista libe
raL Mais do que isso não conviria aó interes
se público na atualidade, e a menos não me 
prestaria eu". 

Nascido, como vimos, no rastro da Rep6-
blica, seu primeiro editorial en!atiza "encon
trar fundadas no país instituições para as 
quais não contribuímos, mas em cuja consoli
dação supomos dever nosso patriotismo coo
perar''. Como desejava Nabuco, seria 'Uma 
instituição nacional permanente"-

Num século, não se deixaria seduzir pe
los louros de êx:itos incontáveis, nem vencer 
pela [adiga da extensa caminhada. O Jomal 
do Brasil, longe de ceder à acomodação, ga
nhou notoriedade também por devotar....se 
permanentemente às mudanças, à moderniza
ção-de suas instalações gráficas e demais se to
res administrativos, como forma de garantir 
a excelência do jornalismo que exerceu e pra
tica, sempre a tua!, inovador e participativo. 

Monarquista, entre 1891 e 1893; republi
cano - mas sem deixar de combat~r os trope
;os do regime sob o governo Floriano -, en
tre 1893 e--1894; órgão popular, entre 1894 
e 1919; moderadO, entre 1919-e 1930; sempre 
participativo, teve papel relevante em todos 
os acontecfmentos nacionais, de 1930 atê os 
dias presentes. 

Cóm apenas dois anos da função, sob a 
díreção de Rui Barbosa,já mudava o seu- esti
lo,-ãdotando uma linguagem rorte e díreta, 
e recomendando a predominância dos fatos 
políticos sobre os noticiários locais e as no-
tas de polfcia. · · · 

Com a morte do Conde Pereira Cã.rnei
ro, em 1954, assume a Condessa Dona Mau
riDa Dunshee de Abrantes Pereira Carn_eiro, 
sob cuja presidência o jornal etperimenta 
inovações técnicas que influíram em todo o 
jornalismo nacional. -

É quando desponta a figura de Amílcar 
de Castro- Ao lado da expansão física das 
instalações, o Jornal do Brasil reformulou_ 
a paginação e tornou--se pioneiro mundial 
na atualização do aspecto gráficO. Criou o 
Caderno B e o Departamento de Pesquisa; 
assumiu a liderança dos classificados; foi o 
primeiro a promover duas edições diár-ias, a 
mecanização das redações, o maior aproveita-
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menta da caii~tura, fotos e ilustrações; im~ 
plementou a ed1çáo de suplementO$. 

~ara. ficarmos ape~as na área da redaçáo, 
à pnme1ra reforma, Idealizada e _conduzida 
pela Condessa, M.F. do Nascimerito Brito 
Aníbal Freire e Odylo Costa Filho, a parti; 
dos anos 50, seguiram-se o perfodo de transi· 
ção dirigido por Janio de Freitas c Omer 
Mont' Alegre, e os doze anos de estabilização, 
sob o comandode Alberto Dines e Carlos 
Lemos. 

Vieram depois Walter Fontoura e Elia 
Gaspari. E assumem. neste centenári~ Luiz 
Orlando Carneiro e Wilson Figueiredo. 

A par disso, preserva por cem anos a tra
dição de recrutar e acolher as mais notáveis 
personalidades da cultura brasileira de todos 
os tempos, os melhores colaboradores e maio
res talentos jornalfstico_s, entre os guaís noN 
propusemos. resumidamente, citar o Seitador 
Nelson Carneiro, que ingressou naquela Ca
sa, como repórter político, em 1935; o Minis
tro Pires do Rio; Conde Afonso Celso e Car
los Drummond de Andrade. 

Acrescentem-se, ainda, os nomes ilustres 
de Carlos. de Laet; João Ribeiro; Múcio 
Leão; Alceu Amoroso Lima; Viriato Corrêa; 
José Guilherm_e Merquior; .Assis Chateau
briand; Manuel Bandeira; Rachel de Quei
roz; Nelson Pereira dos Santos; Edison Car
neiro; José Honório Rodrigues; Afonso Ari
nos; José Auto; Josué Montello; Ian Mi
chalsky; Elpídiode Figueiredo; Jaime Magras
si de Sá; Hermano Alves; Cesário Marques; 
Ferreira Gullar; Pedro Müller; Villas.-BOas 
Corrêa; Mauro Santayana; Evandro Carlos 
de Andrade; lbsen Pinheiro; Celso Souza e 
Silva; Mário Faustino; João Paulo de Almei
da Magalhães; Naghum Sirotsky; Antônio 
Callado; Otto Lara Resende; BarbOsa Lima 
Sobrinho; e o legendário Carlos Castello Bran
co. E. tantos e tantos outros. 

O Jornal do Brasil não apenas informa 
e opina. Cria, divulga, critica, sugere o deba
te e indica soluções. Também presta inestimá
vel serviço páblico, nos campos económico 
social, cultural e político: Para não discorre; 
sobre todo o elenco de suas m_eritórias Cam· 
panhas, citemos a do plano de- urba"nização 
da cidade do Rio de Janeiro, ainda no seu 
primeiro ano de circulação; a de exaltação 
de D. Pedro II; a do combate à febre amare
la; a da construção do metrô; e a da unifica
ção dos dois estados. 

Bm tão profícua existência, fe.z por mere· 
ceras demonstrações de admiração e respei· 
to que lhe tributamos. Jamais subserviente 
ou acovardado, sua trajetória nem sempre 
foi amena, por conta da insegurança do po· 
der arbitrário, que receia a força do pensa
mento pessoal ou coletivo. 

Nessa circunstância, quando em primerio 
suprime-se a liberdade do homel'llt da Impren
sa.e do Legislativo, a ditadura, qualquer que 
seJa, tettta de alguma fcnna restringir a di· 
vulgaÇão de informações ou de Idéias, obri
gando-se a violentar a consciência do cida
dio, e a vilipendiar a sociedade que procu
ra_, pela ignorância, manter dominada. 

Fere-se de morte: a dignidade da pessoa 
humana, pela subtração do exercício do di
reito de pensar, opinar e expandir as próprias 
convicções. No_ caso da I~prensa, quando 
muito mantém-se, em termOS, a liberdade; 
mas, anula-se a independência. 

Como sintetiza, a propósito, Barbosa Li
ma Sobdriho, 11a responsabiliâade soCial do 
jornalismo e das empresas jornalísticas se ex
pressa ou se condensa na sua independência, 
para refletir o pluralismo das opiniões, a di
versidade das soluções, procurando esclare
cer o cidadão para que venha dele a decisão 
final, em proveito da própria coletividade, 
no voto com que os governos se elegem. 

Ainda que nem sempre o ·êaminho aber~ 
to seja em linha reta. Há que admitir curvas 
e atalhos. Mas para alcançar decisões que 
não serão, afinal, culpa da Imprensa, mas 
dos governos que as traçavam, ou do cidadão 
que não soube lutar o suficiente para que 
prevalecesse a sua vontade". 

Em períodos de exccção, só a bravura 
da imprensa indcpcndr:n!c justifica a resist.t:n· 
cin aos inS.trumcnt~ de coaçã_o- can~clamen
IO de credenciais; tei.s de ímprt-nia c de segu
rança nacional; portarias; censurd- e cancela
mento da publicidade oficial. A crítica cor
responde, nesse último caso, como penalida
de econOmica, a suspc~nsão dos contratos, co
mo se estes não revcsti&Sem a condição de 
utilidade pC!blica, mas a de favor do Estado. 

O Jornal do Brasil, 11templo da liberda
de e do Direit011 a que se referia Heráclito 
Salles, não chegaria aqui imune às agressões 
contra a liberdade de imprensa, por oferecer 
rc::sisténc_ia às pressões e garantir em suas. pá
gmas o livre curso do pensamento. 

Já em 16 de dezembro de seu primeiro 
ano, a redaçáo é atacada a tiros, invadida e 
depredada, em face da inconformidade de 
alguns com as posições favoráveis à Monar
quia, que ·a·ssumira em- editoriais, referindo
se :a morte de D. Pedro II. O Governo, por 
seu Ministro da Justiça, declarou-se, no episó
~o, sem meios de "garantir a vida dos jorna~ 
listas que trabalham nos jornais monarquistas". 

Antpal Freire, para quem "as idéias são 
como eStuáriOs em que a verdade reflui" e 
que integrou a direção do Jornal do Br~ü, 
a convite do Conde Pereira Carneiro entre 
1922 e 1929; entre 1937 e 1940; e, de 't951 a 
1961, foi exilado. O jornal não circulou por 
120 dia~~ com o empastelamento dufante a 
RevoluÇão de_ 30, e ocorreram _pressões imen
suráveis quando da dissolução da Câmara 
em 37. E como toda a desafiadora edição 
de 14 de dezembro de 1968 proclamava o 
protesto da Nação contra o AI-S editado 
no dia anterior, determinou-se, em r~presália, 
a prisão do dirctor Sette Câmara. 

Mas a uniformidade de conduta aprimo
ra .e torna vigorosa a estirpoe. No passado, 
Ru1 Barbosa consagrou que 11a imprensa tute
lada, a imprensa policiada, a iiiiprensa macu-
1ada pe-la censura deixou de -ser imprensa, 
porque deixou de ser válvula da verdade pa
ra se converter em instrumento de sua supres
são~~. Hoje,. vigora a enérgica determinação 
de Nascimento Brito para que o jornal do 

circule censurado. Por isso, não se o viu ou 
se o encontrará nas bancas, constrangido pe
los censores. 

É curioso notar que, embora se-inseres
se entre os postulados republicanos o inte
gral respeito à liberdade de imprensa, seria 
a República responsabilizada pelo fato de 
em seu desfavor perpetrar inl1meros atentit-= 
dos, ao abrigo de iitstrumentos permissivOs 
de censura c do proposito de ape-nàr a divul
gação das idéi~ como a criação de órgJos 
com a finalidade única de promover essa re
pressão. 

Tais vicissitudes_felismentenão perduraM 
e, como queria, com acerto, Nereu -Ranios; 
prevalece que "a imprensa é um sino de cla
ras e largas sonoridades. É ela que diaria
mente acorda as consciências e· as convoca 
para a oração malinal da liberdade, que é a 
sua própria força e ~ss~nCi~n: ___ ---~-- _ 

E o Jornal do Brasil um JOrnal compre
ocupação ética e com idéias liberais, que tem 
opinião e que se propõe, sempre, a refletir 
a SOciedade em seus anseios mais profundos. 

Esse compromisso cria, e talvez poucos 
notem, entre o JB e os leitores absoluta con
fiança e liberdade de divergências, com -res
pdto de ambas as partes. 

E-isso -se -rCtTete;-porexempio, nas 11Car
tas dos Leitores", seção da maior importân
cia e (otne de notfcias e -de pesquisa" para 
quantos se preocupam coma comunidade. _ 

A-liberdade, que é seiva âe Vida- ·para ·a 
Imprensa e para o Congresso. Em toda a his
tória, uma e outra padeceram os mesmos tor
mentos e. festejaram iguais vitórias. SUporta
ram ca_st1gos, nos recessos democráticos, e 
renast.-eram fc)rtalccidos nos seuS ideais, em 
sintorUa corri os do próprio Povo, de Ciljó sen
timento são intérprete e representante. 

Uma assim estreita (.-omunbão baStaria 
para justíftcar a iniciativa· desta homenagem 
do Senado Federal à grande fam(lia do Joril
nal do Brasil: a Nascimento Brito Diretor~ 
Presidente, e a Dona Maria Regim~ do Nas
cimen~o Brito, Diretora; :a equipe que o con
duz, diretores, colaboradores, jornalistas, grá
ficos. e demais_ servidores; a quantos, enfim, 
alçaram o seu nome à culminância entre os 
maiores, ao longo desta memorável cent6ria. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, um cente
nário é honra que poucas entidades, empre
sas ou organism~ têm o p~ilégio de festeja_r. 

E o centenáno de um JOrnal ganha maiOr 
relevo porque testemunha vivamente uma 
biografia construi:la na intimidade do teci
do da sociedade. 

Os- cem· anos do Jornal do Brasil nos 
dão a oportunidade de refletirmos não s_6 
na hist.ória _de um diário que acompanhou to
da a histona republícana do país, como tam
bém no papel da imprensa como um instru
mento de edificação da sociedade, na análi
se e critica dos costumes e comportamento 
da comunidade. 

Um Jornal é o parlªmento neces$ário da 
sociedade. 

E um parlamento só pode ser completo 
em sua função e em seus frutos, quando exer
cido com liberdade irrestrita e inegociável. 
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Há, quem possa imagiriar, talvez, ainda 
nos dias de hoje, quando as liberdades can
tam em todos os horizontes e todas as corti
nas se abrem a todos os ventos, em todos 
os pólos, que a imprensa se excede e que deR 
via haver algum tipo de peia ou rédea que 
a tolhesse ou moderasse. 

A esses, cabe somente uma observação: 
se consideram a imprensa um mal, detenham
se na observação da História e haverão de 
verificar, honestamente, que teria sido - e 
certamente será,semrpe, muito pior sem ela. 

Para encerrar este pronunciamento- sem
pre etÍcarecen!io a importancia e o significa
do dos vínculos que de há muito ligam frater
nalmente esta Casa e a· Imprensa, permiti
mo-nos repetir aqui a corte"ta constatação 
de Prudente de Moraes Netó, de que as 
duas instituições sempre compartilharam 11a 
mesma fascinação da liberdade, a mesma se
de de juStiça, a totat inconformidade com a 
~o e a pre~otênc~"· 

vida. Meus parabéns ao JOrnal do Brasil e 
a V. Thé" pefo seu pronunciamento. 

O SR MAURÍCIO CORR&\ Incor
poro o aparte de V. Exa a este discufSo, por
que o amplia e prestigia realmente a inten
ção do Senado de homenagear o centenário 
de fundação doJomal d,o Brasil. Muito obri
gado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL 
- BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadore~ Sr. e Sra. Nasci
mento Brito, Sr. e Sra. Luiz Orlando Carnei
ro, comemorar cem anos d_e existência de 
um grande jornal é reviver a história do Pa
ís, em extenso perfodo de sua evolução. Co- · 
memorã-ios na transição de um para outro 
século e no curso de grave e prolongda criR 
se nacional significa, para o órgão de imprenR 
sa, retraçar o passado e nutrir a sensação 

O Sr. Eduardo -Suplicy _V. Ex"' me perR de mudança. Anseio de continuidade e im-
mite um aparte? pulso criador defrontamRse, no conflito natuR 

. o· sR. MAURÍCIO coRRt.A - PerfeiR ral entre a experiência adquirida e a emerR 
tamente, nobre Senador Eduai-clo" Suplicy. - são de outros valores. A visão do futuro, po-

0 Sr. Eduardo Suplicy _Quere? solidariR rém, os aproxima e alinha na estcira de métoR 
zarRme com o brilhante pronunciamento de dos, pensamentos e diretrizes inovadores. A 
V. &-, na justa homenagem que faz ao Jor- vontade de sobreviver e prosperar , superior 
nal do Bruil e k sua direção, na pessoa do a diferenças e peculíaridade:. advindas de 
Dr.- Nascimento Brito, que, com sua senha- epocas distint<Js, vence obstáculos aparente

, ra, se encontra visitando hoje o Senado Fede- mente in transpon (veis. 
;raL Quero também externar; em nome do Recortando e comcnt.and'l, dia a dia, a 
Partido dos Trabalhador~ os nossos ·cum- avemura do ser humano no mundo cm ebuli
primentos pela passagem dos lOO'a'nos des- ção, e afrontando dificuldades, incomprc~~ 
se extraordinário órgão -de imprensa, cuja sOes e violencias cm lÍossa dlvcrsificada sacie
história muito bem retratada foi por V. Exa, dadc c num quadro institucional personalís
desde os tempos da luta contra a escravidão, ta e instável, o Jomal do Brasil acumulou 
na defesa das liberdades pdblicas, na defesa força~ obsctvações, verdades, contrastes, sur
da democracia, da liberdade de bem infor- presas, no labor da comunicação independen
mar o povo brasileiro, sem jamais esconder te. Nesse sêculo lempestuosamente vivido, 
fatos importantes que devam ser conhecidos enriqueceu sua memória histórica e seu pa
para que possamos todos avançar no senti- trimônio cultura~ vendo o trágico, o empol
do do progresso. Tenho a convicção de que gante, o gr'àtesto e o belo. 
-a. inf'ormação constitui-se na principal mola Viu e analisou duas grandes guerras, na 
propulsora da transformação. É exatamente última das quaís mediram forças a ambiçll:o 
quando nós, por ecemplo, representantes alimentada pela superioridade racial e as api
do povo, temos notícias sobre o que se está rações de liberdade, igualdade e justiça soR 
passando em cada um dos rincões desta Na- cial. Viu e descreveu indmeras revoluções, 
ção, ou quando ficamos sabendo do que ocor- em continentes diversos e variando de pro
re, seja na Repdblica Popular da China, na fundidade e de destino. Dentre elas alteou
União Soviética, nos Estados Unidos da se, por sua expressão ideológica e pelas tranS
América, na Alemanha, na PoiOnia, seja em formações por que passa, a Revolucão Rus
qualquer outro país, que isso nos convida, sa de 1917. Viu, há pouco, a insensatez deli

. no mínimo, a uma reflexão, às vezes, mes- rante, no Golfo Pérsico, provocar destruição 
mo, -causa um sentimento de indignidade, e mortes e aumentar a miséria, para render
de vontade de que se faça justiça em nosso se, vencida, ao princípio de autodetermina

, mundo. É da maior importância que haja ór- ção dos povos. Viu o homem chegar à Lua, 

I 
gãos de imprensa que tenha a responsabilida- e boje o vê pesquisar e passear no espaço 
de de transmitir, com a ma..ior'fidelidade pos- sideral. Viu erguer-se e ser destruído o mu-
sfvel, os fatos da vida humana no cotidiano, ro de Berlim. · 

1
no dia-a-dia, seja aquilo que nos toca muito Do Brasi~ sentiu e relatou múltiplos fa-
a alma, sejam também os fatos da cultura, tos históricos: as vacBações e os desvios ioi-

1 do cinema, do teatro, da mllsica, os fatos do ciais da República; a falsidade das eleições; 
esporte, e em especial os fatos que concer- os levantes dos tenentes _e a Coluna Prestes; 
nem a nós que representamos o povo e que a Revolução de 1930; a adOçá o do voto secre
fazemos parte da política no sentido maior, to e a criação da Justiça Eleitoral; os golpes 
e a ~lftica trata _d~~-o_!tu~ ~~U ~ . -de Estado de 1937 e 1964-; a reconstrução 

democrática a partir da eleiçãO de Tancre
do Neves e da ümstituiç~o de 1988. 

No sulco desoscs sucessos, divisou gran
dezas e degradação.Acompanhou o Supre
mo Tribunal Federal tirmar o princípio do 
controle de constitucionalidade de leis e atas. 
Observou a Corte criar a "teoria11 brasileira 
do habeas corpus, ampliando a garantia, sob 
o impulso das petições dc;Ru~ Barbosa. La

. mentou a superpO$ição de atos institucionais 
discricionários a preceitos constitucionais. 
Vergastando prisões, crimes-1 censufa, assistiu 
ao aborto de uma emenda constitucional im
posta por ministws militares, sem nenhum 
tftulo para sua emissão. 

De tudo, do edificante e do vergonhoso1 

resultou um acervo de dados que constitui 
a memória do jornal e é subsídio para a histó
ria. Não se impõe retr-.t~:çar os fatos, _que es
tão nas páginas arquivadas e agora mesmo 
foram revividos, em pontos assinaláveis, nos 
depoimentos pubHcados de antigos e atuais 
dirigentes e colaboradores. 

Importante ver_ e realçar é a .coerência 
do órgão de opinião ao longo do tempo. No 
editorial de apresentação, - uma folha que 
confia no futuro- Rodolfo Dantas salientou 
que o jornal estaria, ''ínvariavelmente1 à disR 
tância igual de todos os extremosl'f, Em 18931 

orientando-o, Rui Barbosa escrevia que o "roR 
teiro" do jornal serial "o_ direito de ter todas 
as opiniões e a obrigação de respeitar todas 
as consciências11

, E esclarecia, afirmativo: 

"Este jornal, pois, nã"O-é uma oficiR 
na de agitação e ameaça, de subversão 
e guerra:: é um instrumento de doutri
na e organização, de estudo e resistênR 
cia, de transação polftica e intransigên
cia lcgal11

• 

SeguiridoRse ã. rrajetória da gazeta, hoje 
centenária, vê-se que não abandonou o rotei
ro traçado. Apenas para referir momentos 
culminante~ recorde-se que duas ditaduras 
lhe impuseram coação, no princípio e na se
gunda metade do século. Em 1893; pOr ter 
noticiado a Revolta da &quadra, sua sede 
toi invadida, c deixou de circular. Em 1968, 
na época dt> AI-5, fui preso seu diretor Jo
sé Scuc Câmara, e a Condessa Pereira Car
neiro deLI!rminou que rossc suspensa a circuR 
fação, l!nquanlo duras:;e a violência. Embo
ra o fatO ·ocorreSc _na 'VéSPera de Nata i" e 
num domingo de "farta publicidade", mais 
do que o lucro prevaleceu o pudor. Já em 
1977, como há dias fóí relembrado numa. de 
suas edições, no palácio presidencial a Casa 
Militar preparava 11medidas contra o Jornal 
do Brasil", o que era prova de sua indepen
dência. A força e o arbítrio, portanto, não 
atemorizaram o jornal. 

Nasceu declaradam.ente confiante no futuR 
ro, cresceu-sem medo e completa um século 
afirmando, na pena de seu Diretor-Presidcn
te, Nacimento Brito, que jornal, 11antes de 
ser noticia é opiniáo11

• Sim, a notícia passa, 
a opinião sobrevive, uma apenas informa, a 
outra orienta e convence. A notícia pode ser 
de~entida, de imediato OU----.J2.0.J~rtq~~!lte, 

-e perder sua percussão. A opinião é susce"tf--1 



1564 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seça:o II) Abril de 1991 

vel de controvérsia, porém, representa, em 
regra, uma convicção, que ilustra o debate 
hoje e ·amanhã, podendo tornar-se ponto de 
refer!ncia, se encerra uma verdade relevan
te. Não envelheceu, pois, o jornal secular: 
amadureceu na experi!ncia e alargou a visão 
da vida. 

Permanece vigoroso, menos peJas audacio
sas reformas materiais a que se submeteu, 
mas em funç§o do espírito que manteve e 
conserva, ostentado agora na edição do cen
tenário: "a idéia de liberdade". Jornal acima 
do sectarismo, é uma folha que se renova, 
não repousando no espírito rotineiro ou su
perado. Villas-BOas- Corrêa, qu-e nele trabã
lhou e a seu serviço refluiu, acaba de fazer 
esta confissão sobre a volta: 'Não foi necessá
rio vencer resistência, pois o jornal conserva
va o viço da atualização, receptivo ll:s inova
ções, aberto às mudanças". &se estado de 
espirita, sem ddvida, é que O retemPera e sem
pre o ilumina. Contemporâneo da Constitui
ção de 1891, assistiu-lhe os funerais e aos 
da Constituição de 1934 ·e das de 1937, 1946 
e 1967. Hfgldo, observa, nesta transição histó
rica, as hesitações que atingem a interpreta
ção e a prática do texto constitucional de 
198& Seguramente, o grande diário será co
etâneo do futuro. 

Divisando a posteridade do cimo de seu 
centenário, o JOrnal do Brasil pode repetir, 
como lição duradoura, a: sentença simples e 
lapidar de Élio Gaspari no seu depoimento: 
"0 governO pode muitas coisas, mas o jor
nal pode uma coisa muito importante: con
tar'. Exatamente: o jornal pode contar o se
gredo que assegura a impunidade e· por es
sa forma propiciar a apuração cabfvel. Pode 
contar o fato que rondava na penumbra as 
consciências, e a clareira aberta se torna de
núncia oportuna. Tem a faculdade de apon
tar, normalmente, a verdade que tranqUiliza, 
ou assusta, que resguarda o hom~ digno, 
ou fulmina o despudorado. Sem contradição, 
reveste-se de autoridade pa~ elogiar o go
verno num dia, pelo acerto, e de o criticar 
noutro, pelo erro. Contando os fatos com se
riedade, o jornal também faz opini"ão. Já o 
Governo, ·por mais que possa, não tem, por 
exemplo, o condão de impedir, e sobretudo 
de expedir carta como a que, no Jornal do 
Brasil, em 1970, Carlos Drummond de An
drade dirigiu ao "censorD". Enviaiu:io-lbe seu 
"próximo livro· de POeSiaS fnfa.nti~-cOm car
ta-prefácio de Sua Enlinência 6 Cal-deai D. 
Câmara*', deliciosamente o áonist<t·poeta 
manifesta ao agente da ditadurã. a "piedosa 
preocupação de estar, talvez, 11um crítico lite
rário dos mais agudos, desviado momentane
amente para as tarefas policiaisn. Isso é da 
inteligência que forma opinião, em vez de 
asfixiá-Ia, como também o fez outro censor 
ao proibir a publicação de artígo d"e Coelho 
Neto, sobre a revolta dos "18 do FOrte", des
tinado ''à edição de 9 de julho de 1922", se
gundo revelou Josué Montello, nesta saga 
do centenário em comemoração. 

O Jornal do Brasil r~saltou, muito bem, 
portanto, em sua edição cspecia~ o zelo com 

que preserva o "canal com a opinião pó.bli
ca11, resistindo ao "mundo dos interesses", 
que luta por ocultar o- que "a sociedade tem 
o direito de saber''. Essa atitude .respeitável 
equivale, efetivamente, ao alto dever da im
prensa de assegurar a publicidade do que 

_ previne, elu.cida e protege o meio Social, de
sarmado.~Qe.~t.i.ttd_dQ de malfcia. 

Por ter agido assim e resistido à pressão 
e à opressão, o Jornal do Brasil pode rece
ber agora - na pessoa de .seus dirigentes e 
colaboradores, e na dos que no anonimato 
das oficinas ·tecem cada edição - o estímulo 
da justiça polftica, na voz dos reprCsentantes 
do povo no Senado. Não é o elogio da corte
sia, mas o testemunho da verdade. (Palmas.) 

O SR. PRESii>ENTÉ (Miniro Benevi
des)- Con_c6do a palavra ao nobre Senador 
Cid Sabóia· de Ca:rValho. · · - · -

··- --. . . . . . . .. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 

(PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Senador Mauro Benevides, Presi
dente desta Casa; autoridades aqui presentes; 
notadamente, minha saudação inicial aos que 
representam o Jornal do Braill, no dia em 
que recebe a homenagem do Senado da Re-
pti"blica: : . · .· 

Venho a esta tribuna, Sr-1' e Srs., em n.o
me do meu Partido, o Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro. E quero dizer, lo
go de saída, que no arrolar dos fatos deste 
século, um dos mais importantes há de ter 
sido, sem dúvida, a fundação quase que ofi

-cial do MDB, mas que se transformaria na
quela frente de defesa de todas as liberdades, 
inclusive da liberdade de imprensa, tão avilta
da, desde Floriana, até os dias mais fortes 
da Revolução projetada em 1964. 

0-- MbB à e entãO teve nas· páginas ·do 
Jornal do Brasil um destaque muito corajo
so. Mesmo os partidos sendo formados por 

. força de ·rei, a verdade é .que de logo o nos
so grêmio libertou-se daquele efeito de repre
sentação legal para ser uma representação 
Social, uma representaÇão política:- a ·vida 

' do protesto e o prOtesto pela vida. 
· · O.Jomili.l do Brasil testemunhou e guar
da toda a nossa história. A história de todas 
as nossas personagens, todo o trajeto pela 
redemocratização do País, todos os anseios 

· e todas as lutas. 
Mas, Sr. Nascimento Brito, o que esperar 

·de umjorital como o seu? Um jornal que co
meçou nas mãos mais brilhantes que já dis

. cursaram e fizeram gestos nas tribunas des
. te Pafs, as mãos de Joaquim Nabuco, um dos 
maiores tribunos, um dos grandes jornalistas, 
diplomata de escol e um literato de primei
ra linha, com amplo realce para toda a sua 
criação intelectual. 

Há 100 anos e 2 dias era fundado esse 
· jornal. Fundado talvez com o desfgnio que 
·era difícil de persistir, porque, ao ser procla
·mada a Reptíblica, liquidado o Império brasi
leiro, mandado ao exílio D. Pedro U, faleci

-do O. Ped["() I, retirada a famflia real, a Repfí
blica que se instalava não tinha as definições 

~absolutamente necessárias ll sociedade e re
clamadas de então. Havia um vazio entre a 

Rep6blica e a ordem legal que ela deveria 
projetar. 

Sentiu-se de logo um vazio, um vazio que 
foi muito bem percebido por Rodolfo de Sou· 
za Dantas, que de logo tratou de reunir um 
pouco de capital, comunicar--se com Nabu
co, e chamá-lo à lide que caracterizaria o 
Jornal do Brasil de então. 

Esse jornal viria pressionar para que a 
Rep6blica não estagnasse, porque havia mui
tas necessidades institucionais, e ~ força que 
se instalara estava chegando às grandes arbi
trariedades que levavam ao desconforto o 
povo brasileiro. · · 

. Houvequemsearrependessedeser repu
blicano, como. haveria mais tarde quem mu
dasse o seu credo .de monarquista aderindo 
à repllblica. E a pesSoa mais marcante nes
sa evolução de credo foi exatamente Rui 
Barbosa, que chegaria também à direção des
se jornal. E bastaria isso para consagrar a 
história de um jornal, a presença: de um Rui 
sucedendo a um Nabuco, bastaria isso. Quem 
escreveu "U:m Estadista do Império" tem, ·evi
dentemente, a bagl!gem intelectual para: es
crever todo e qualquer jOrnal, principalmen~ 

· te na luta pela verdade histórica e pelo resta
belecimento do instituto necessário à Hberda
de humana, a todas essas lib~rdades huma
·naS, digo bem melhor. -

Rui Barbosã chCgou, ponanto, àqude eD
dercço, à Rua. Gon~lv~s Di~s,_ n° 56, :para 
traçar uma linh~ de conduta que. nó entan
to, faria, de logo, já,. a defesa do próprio re
gime republicano, mas em buSca" do seu aper. 
feiçoa~ento." E.· o aperfeiçóaniento, notem 
~.Senhores, era de lei, era de dôutiihà, el"a 
de jurisprudência, era· a necessidade de bem 
fundon2r o Poder Jtiiliciárío; era :a necessida
de de leis mais Claras, mais condizentes com 
as necessidades dos brasileiros de então. No 
entanto, Rui encOntrava um obstáculo na 
Repllblica: era a presença arbitrária de Flo
rlano Peilcoto. Talvez·que as loas da"HiStória, 
por 'certo que às homenagens repetidas nes
te Pal's; pór certo que o decantar de tantas 
e tantas holherlagens a Floriano Peixoto, por 
certo tudo isso·encobre-lhe 'O espírito arbitrá
rio que a História não consegue conduzir, 
senão perante os investigadores mais profun
do~ 

Mas como conhecer Flonano, sem saber
se da desdita de Rui? Como conhecer Floria
no sem a leitura de Afonso "Celso? sem que 
se conheça o ·que viveu o· Visconde de Ou
ro Preto? Talvez, para conhecer o Vérdadei
ro Florlano, tenhamos que investi~r a vida 
de Bilac, a vida de Coelho Neto. E preciso 
sabermos atê da boemia, a impagável boe.mia 
de Paula Ney, repórter de então, ceare.o,se 
de escol, uma das maiores culturas verbais 
deste Pafs, emérito narrador, grande poeta 
de cinco ou seis sonetos; mas bastou-lhe um 
para ganhar as melhores páginas na literatu
ra do meu rindio, na literatura do Ceará. 
Bastaria ter decantado a cidade de Fortale
za, como o fez, chamando-a de nlOOira.despo
sada do sol", para nunca mais ter de escre
ver nada, porque na verdade, não precisou 
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de razê-lo; ou a bocmia não lhe permitiu es
sa façanha. 

Ftoriano Peixoto foi, a.cima de tudo, um 
arbitrárío; c t~s primCiriis páginaS do Jornal 
do Brasil, já no pcrlodu de Rui nesse jornal, 
sempre registravam aquelas posições bravas 
que apenas seriam o índice dos compromis
sos de vida, de Jibcrd<idc, compromissos pa
ra com (l futuro do Jornal do BrasiL 

I lá dias,. meramMtiC" por acasu. indo a 
um dos sebos da minha vida ll.'m busca de vt.•
lhos livros. encontrei um de l~aulo Harrclo, 
o famoso João do Kio. Ele l'izera uma pes-
quisa literária, um momento litcr~hio brasi
leiro daquele inrcio de século: e perguntava 
a cada um dos entrevistados qual a contrihui
çlloda imprensa em prol da literatura brasilei
ra. E foi visitar o grande Bilac que. nesse tem
po. já deixava os poemas de A Tarde ou 
as grandes criações que fi1.cram o seu pri
meiro volume de Poeaia1. E já estava dedica
do h educação. notadamente da cnança, pro
duzindo literatura infantil, poesia infantil, fa
zendo coletaneas com Çoelho Neto. preocu
pado com a Pátria brasileira, porque enlen
dera que a educação básica, a educação pri· 
mcira era vital para o futuro do Pais. Ele thi 
a Coelho Neto. foi a Graça Aranha: procu
rou e não encontrou Machado de Assis; quis 
entrevistar todos os intelectuais daquele 1<-m
po, em buSca da contribuição da imprensa 
na formação da literatura brasileira do final 
do século passado e infc!o deste séculq. 

Pois, é que agora, Sr. Nascimento Brito. 
olhando para V. Ex•, fico a recordar--me que 
o seu jornal teve uma contribuição im<'11Sa 
para a literatura brasileira, jornal onde escre
veu Coelho Neto, jornal onde escreveu Car
los de l..act, o meu patrono na Academia Ce
arense da l.fngua Portuguesa, o amargo Car
los de l.aet; jornal por onde passaram figu
ras de ontem, figuras quase de agora. mas 
todas de grande peso na formação lilcníria 
brasileira. I .uiz Murad escreveu nn sçu jor
nal, o companheiro de boemia de Paul.a Ncy, 
de Coelho Neto, de Bilac. Homem de farta 
bagagem poética, não fugiu aos caminhos 
da polftica, nem aos caminhos do jornalis
mo e, sempre como intelectual de cse<JI, foi 
no seu jornal que ele foi consumar a sua 
obra mais pragmática, da sua obra mais pró
xima do povo. Exatamente através das colu
nas do seu iomal. 

Falar em Drumond, eu nem falaria, por
que ele já foi falado. Mas anotei alguns no
mes que me sensibilizam! quando sei que 
passaram pelo seu jornal. A ligura de Múcio 
Lelio é muito marcanle, a rigura de Afonso 
Celso é uma das mais delicadas na criativida
de intelectual brasileira. Homem que escre
veu livro que foi muito criticado -, ufano
me do meu Pafs - mas um homem que dei
xou uma bagagem literária acima de ludo de
licada, acima de tudo de grande contribui
çio, ora para a poesia, ora para a fé, ora pa
ra o civismo, mas também para a f listória, 
porque ele prestou grandes depoimentos, 
exatamente sobre Floriano Peixoto. E até 
wn incidente vivido por ele, Floriano. Eis 

que o conheço exatamente atrav~ de uma 
das páginas mais curiosas, narrando o seu 
encontro casual com Floriano Peixoto nu
ma das ruas do Rio de Janeiro, quando te
ve vontade de agredir o candidato daquele 
tempo. 

Mas, senhores, sou um apaixonado do 
Direito. F tenho marcado minha atuação, 
aqui neste Ser~ado, na defesa, não digo nem 
da lei vigente, mas dos princfpi<)S do Direito, 
e de uma lei futura que deva ser clara, que 
deva ser plenamente eficaz sob o ponto de 
vist3 sociaL 

Assim. não poderia deixar de conhecer 
a história do babcal corpua no Brasil, pois . 
foi exatamente na redação do seu jornal que 
naSceu uma _peça das mais brilhantes do I>i
reito brasileiro, um babeBI corpus impetra
do por Kui Barbosa na dt.·l~-wt tJ~~ um Almi· 
rdntc I ó,tJuanh• Wamll·nol. I kpc1is dt.· n.·bclar
Sf.·, d'"PCJis de sufrer arru.•aças guwrnamc:ntais., 
Kui já sabia, naqudt· tl"mpo, t.li,tin~uir u 
manda9u d1.· M•gurança d~• babeu corpus: 
já sabia o quão ililpurtantc <.~ra prcsl"rvar o 
direito de ir <" vir;- e, numa das peças mais 
jni.·tni:u:.t\('i~ r.h1 ll111.'ilu IJI·al'fik·ut,_ compar.e
<.':CU a tnbuna du SUlJrcmo 'I ribunal, br.andin
do um habeaa corpua inspirado ,por Deus. 
Foi na r<"dação do sc."U jornal que nasceu o 
cspirito e a msp1ração d~ habeaa corpus. 

Sei o quanto o jornal de V. fl.x!l sofreu, 
desde quando nasceu. Nasceu no tempo em 
que, em meu HStado, havia muitos ensaios 
jornai!Sticos. J.li C"Xistia o pão da padaria espi
ritual exatamente no primeiro dccenio do 
seu jornaL O pão com Kod,Mo Teófilo, com 
Hduard,, Sabóia, meu avô~ e com todos aque
les intclccluais curiosos qUe tanto foram refe
ridos ná Capital do l,a& como em Lisboa, 
profundainerifu -iittCicctualizada. 'Nesse tem
po dos primeiros instantês do seu jornal, 
m<-u avô. Hduardo Sabbia. integrava, como 
um dos principais redatores, o jornal A SeM 
mana, de Valentim Magalhães. Depois se~ 
guia para a lkthia, onde ia- integrar também 
a rcdação do principal jornal daquele tem~ 
po, em Salvador. 

ll.sses jornais, Sr. Nascimenlo Brito, não 
conseguiram sobreviver, como não conseguiu 
sobreviver O Combate, o jornal do meu Es~ 
tado, fundado pelo espirilo idealista de Já
der de Carvalho, meu pai. Também não con
seguiu sobreviver A E.querda, um jornal 

-de grande inlluência naquele tempo. mas 
que não pôde suportar o império da violen
cia c que durou poucas edições. 

Depois. o mesmo jornalista JádcrD de 
Onvalho faria O Diúio do PO\'O. Esse con
seguiu sobreviver alguns anos, mas não resis~ 
liu às imposições económicas do tempo, às 
crises económicas ofertadas pelo Governo. 
Não conseguiu resistir ao medo dos anuncian
tes e nem aos leitores que só podiam com
prar os exemplares às escondidas com medo 
das l"orças religiosas de então, com medo do 
arcebispo da cidade c daquelas forças da Igre
ja que, diferentes de hoje, naquele tempo 
se voltavam conlra as manifestações mais so-

ciali1.ar:tes e que vinham mais em C:t:fCS2 do 
povo. 

Quantos jornais tC'r.fío exiMido no mt•u 
estado, em todos os estados e qul" não com;c~ 
guiram chegar aos nossos tempos? PCoiqUiS<.·i 
os jornais do C..eará do stcuk> pas."Htt.io c do 
começo do século. Nenhum existe ma i.-;. f lá 
jamais que estão chegando aos óO anos. co
mo O Povo, mas essa i: uma idade de meni
no na imprensa brasileira. Um dia, indo às 
velhas coleçõcs de jornais, encontrei muitos 
nos quais escreviam os intelecluais de então. 
Até jornais estudantis chegaram a existir no 
Ceará. Nada sobreviveu, porque~ realmen~ 
te difkil levar pelo tempo, enfrenlar gover
nos, crises econômicas, o processo social na 
sua ~pressão mais rebelde, mais diffcil é 
manter um jornal sempre atuante e. melhor 
ainda, como faz V. l'.xa, manter um jornal 
sempre jovem, embora centenário. 

No momento em que o PMDR bomcna~ 
geía V. F.x•, lembra-se, pelos seus próprios 
princípios. da imprensa que não const"guiu 
subsistir, porque nem sempre as liberdades 
foram resguardadas. nem sempre foi possfvel 
ter as liberdades_ 

O Jornal do Bra1il é; acima de ludo. es
sa acomodação heróica aos lempos do Brasil. 
Funda-se nas indefinições da Repírblica. pro~ 
cura consolidá-la Repliblica. depois(~ atingi· 
da em 1930 por uma revolução. cnn:reJ!;u_e res
tabelecer-se, consolida-se cm 1%1, moderni
za-se, tem ampliações, capacidade industrial. 
mas há de enfrentar governos fortes que lhe 
forv.;n acontecimentos económicos não mui
lo recomendáveis. E o jornal de V. I~ che~ 
ga aos nossos tempos, chega diariamente às 
nossas mãos. Bendita seja a liberdade que 
ele consagra, liberdade que está sendo ccer
cida que, Deus queira. jamais se confinnem! 

O PMDR saóda o Jornal do Bra1il nes
te momento. t\tê se furta a uma análise do 
que se faz hoje no seu jornaL porque isso ê 
p6blico e notório. Acontece que estou falan
do cxatamente no momento em que o Hrasil 
está novamenle indefinido, indefinido ante 
hs graves ameaças que sofre pela ocorrt-ncia 
de tanta corrupção, corrupção diffcil de ser 
apurada e que se soma, na sua gravidade, a 
um autoritarismo de foloriano Peixoto que 
revive no jovem Presidente Fernando Collor 
de Mello. 

Fa,lamos no momento em que o Poder 
Judiciário. na sua grande7.a, sofre imputa
çOes em comissões parlamentares de inquéri
to. Isso 6 da maior gravidade. Mas ralo, prin
cipalmente, no momento em que as aspira~ 
ções de liberdade são da imprensa. em que 
a liberdade de imprensa é uma figura impolu
ta. Mas são muito mais do Poder l..egislali
vo, onde estamos. aqui, a labutar, a traba
lhar num enorme empenho, na defesa de to
dos os princípios democráticos. 

Falo. Sr. Nascimento Hrito no mom('nto 
em que um jornalista de outra Casa, não da 
sua, o jornalista Hélio Fernandes, enfrenta 
uma condenação superior a quatro anos e 
uma determinação que, senão irrccorrida, 
iria retirá~lo das atividades de colunista de 
projeção nacional. 
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São, portamo, momentos de maus pressá
gios, são momenlos em que o jornal de V. 
FJC11 terá que recordar toda a sua história. te
rá que r.e socorrer da pena molhada da liber
dade_ de Joaquim Nabuco, terá que se socor
rer no esplrilo altamente reivindicador de 
Rui Rarbosa. terá que novamente se·infor
!m!r nas principais figuras que lá estiveram 
e outras do mesmo quilate. que graças a 
Deu::.. t.•stâri. tt.>rã que raz(•r I urJo ·i::....,o para 
montar guarda na ddt.':.a Lk'mocrallt'a. 

Saudo o jurnal Lk· V. I 'x·'. t.' muihl mni..,, 
saUdu a lil'k.'rdad.t· 'k imprcn:,a (_JUt' elt.• •sou · 
bc o:crcilar, quc sou~ prt·M!rvar._qu~.· !:>OU· 

,bc ddt.•nr.k:r. sãudu o pot.k:r l!..'f cxi\lii.hl, por· 
'-!UI.' muilo1> nf1o omSt'V.Uir:-.m ~'Xi'ttir :til'' aqui. 
pu1~uo.· <~o') ht .... ·IJa .. h'> hH.<~tll ~UIJLfallla-., l' náo 
h"uv~·. nit pnwmcaa, o:.. mctos e rt.'afw'ÕCS típi
l..~lll>dt' um Ril)iJt.· Jant.'iro,'scmpremuttoquen· 
te, M'mprc- muuu- rebelde. 

Saltdo V. 1-.x" e todo~ os que fa1.em·o seu 
jornal. e o taça em nome ·do PMDH e em 
!!<tme ilils. lih<:nJadc~ brasilcirns, pelas quais 
sempre eslam'* empt'llhados:. 

Mu!tn obrtgadu. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Maum Bcnevi
d<•s)- ('onccdo a palavra ao último- orador, 
o hnbrc Senador Fernando flcnrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (I'SI>B·- SP.· Pronuncia o seguinte 
discurs.u. Sem revisão do orador.)- Sr. Sena
dor Mauro Bcnevidcs,· Presidente do Sena
d..J da -l<._cpúhlica. Srs. Sanadores. Sr* 'Senado
ras. ~rs-. e -Sr- Kepreseiltantes do Jornal do 
Brasii, Srs. Colaboradores e Srs. Pi'oprietá-
nm. do Jornal do Braail: . + 

Não farei um discurso. darei .um aparte. 
Sei das contmgências de horário e eu pró
pno so neste instante tive a honra de ser de
Mgnado pelo ('residente do Senado para Ca
'!er a saudação ao Jornal do BraaU por par
le- do PSDH. 

Darei um aparte e breve. até porque, dos 
discursos que ouvi. o es.sencia~ o fundamen
tal para JUSiilicar- alias.. seria desnecessário 
juf'>tilicar a~ razôcs.e a homenagem que o Se
naJo presta esta tarde ao Jornal do Bruil 
- Jà ioi dito. 

Não qu('ria. cm nome do meu partido, 
ddxar de juntar a nollssa V07- de salientar, 
Além d!l! tudo o que já foi dito,_ o papel essen~ 
cial que sempre leve o Jornal do BruU na 
d•~fmição de novos rumos para o País. 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho, ao 
mencionilr as ilustres l"iguras que colabora
ram com o Jomal do Braail no decorrer de 
sua histOria e ao r<"Cordar algo muito impor· 
tantc., d1ssc: num País como o nosso. uma im•
litutçâo que C centenária, só por isso já mere
ce o ma1or respeito e que, sendo centenário, 
se r~nova ~mrrc. Mais ainda, somos todos 
dcvedorc-s dessa energia e dessa capacidade 
de criticar. de não perder a serenidade, de 
niio curvar a cabeça e de apontar rumos, di
:liR. num JOrnal que tem essas caracterfsticas 
e que msp1rou nos seus fundadores, em Joa
quim Nabuco e Kui Barhosa. hoje. continuan
c ... , na mesma dírcçâo. Esse jornal tem talvez 

uma responsabilidade ainda maior do que a 
que teve no passado. 

Nesse momento em que o nosso Pafs sen
te, em quC" todo{) povo percebe que há deci
sôcs funda!TK'ntais a serem tomadas., se não 
houver instituições da sociedade civiL inde
pendentes do tü-otado, independentes da coa
ç1io que possa ser exercida por ·aqueles que 
dctêm o poder. eoraj060s para enfrentá-las., 
mas que também tenham o esptrito público 
e a coragem de. em certos momentos, até 
mesmo criticar c abrir novos rumos, se ruio 
houver instituiç(x-s como essas., as decisões 
que vamos tomar estarão ameaçadas. 

Assim como no pas..c;ado.-oJornaldo Bra-~ 
ail se marcou por ter sido capa1. de consoli
dar a República. Eu pediria perdão ao Sena~ 
dor Cid Sabóia de Carvalho, pois soU de 
uma fan:.:lia llorianista - meu avó foi ajudan~ 
te-de-<.lrdem do Marc_chal Floriano PeíxOto, 
antes mesmo de ele próprio ser Marechal 
da República. Não poderia. portanto, coinci
-dir totalmente com RS expres.Wes aqui expen
didas pelo Senad01" Cid Sabóia de CaJValho, 
mas não posso deixar de reconhecer que na 
( 'om~olidayio di Kc.:pubhc.a o lortalccimen
lo Õt.' l.~l.a-d;l rJL• JirdtÚ ~·Õ<.:U.OifOJJ fl(l "J"oiJial 
do Brasil u l:ttminhu, u c.-:-.paf,l.> e as penas 
n~·cc.'~l ia~ para 4Út.· c.:la ~· desse. 

Put!-! lx·m. ~r... ~~.·n:uJun.·~. Sr~. Vi::.it3ntcS, 
nrn lu*' prc.·i.:il><tmo~ Úl.Ílra \lt;l' .• ~d.<.· mais ener
gia para f('fundann~ a Rt•pública. Disse o 
Sl·n..-dor l'i~of~abt'Jia· !.k; canàlhu que hoje a 
füdos C(JmoVe, ;) tc.)dos preocupa, a lodos im
pression-a, a todo:. horroriza o grau de per
da de virtUde que- ~iste-na ·nossa Repúbli~, 
na rea publiCa, onde realmente há a perda 
da virtude. F...ssa vinuôe se pCrde_ ~ão apenas 
entre os poder060S- e O maiS grave..:. se per~ 
de até mesmo entre os pequenos. Qualquer 
escândalo, como o atual da Previdência, mos
tra, a quem quiser ver, que há um comprome
timento profundo das virtudes republicanas. 

De alguma maneira vamos ter que refun
dar ~ Rep_@l!~ Não se há de refundá-la 
acusando aqueles que são vítimas dela, não 
se há de refundá-la pedindo a um povo que 
nfio teve educaç§~ que não teve acesso à in
formação, que não teve acesso·aos bens ma
teriais, qUe, muitas vezesy não teve acesso se
quer· ao mercado de trabalho; que seja ele 
o fator dinamizador dess:a refundação da Re
pública. 

Ou se pede a nós próprios e àquclcs que 
nos expressam a Imprensa. a intelcctualida
de, a cultura nacíorial c àqueles que nos go
vernam o exe~plo ou não haverá a refunda

- çâo d_a Repóblica. Esse ex'e'mplo encontrará 
sempre obstáculos. mas terá também acolhi
da e o Jornal do Braail não se tem furtado.--
nlio ap'enas à cr(tiCa. mas a abrir espaços àque
les aue invocam. 

IDovar, no Brasil, hoje, creio que se con
centra em assumir como terefa- e eut de al
guma maneira, convido o Jornal do Brasil 
a aStrumi-la e creio que. ao convidar. convi
do-o para algo que está na sua própria (ndo
le republicana e histórica, a ingente tarefa 
de darmos as batalhas necessárias para essa 

refundação republicana. Elas consistem nu
ma revoluç§o refundação republicana. Rias 
consistem numa revolução educacional, na 
!i".!Odificação do sistema de voto e na implan
tação de um sistema de governo que permi
ta maior controle do poder por parte da·opi
nião pública. 

Ser republicano. hoje, rememorar Nabu
co, rememorar Rui Barbosa implica em ter
mos a audácia de mostrar a todos que o rei 
está a nu, seja ele quem for, o at_ual, os pas
sados e até os futuros. pOrque quem está a 
nu ê a instituição presidencialista brasileira. 
É o corpo polftico desta Nação que está ho
je-doente. O que hoje impede que se avan
ce é a incapacidad~ que nós próprios temos. 
aqu~ de modificar as leis que definem o mo
do pelo qual se vota O que está, hoje. à vis
ta de todos. é que nada disso terá sucesso 
se não houver também uma transformação 
de base, a começar pela educação, a come
çar pelo acesso generaliiado h informação 
e~ cultura. Que nada disso ocorrerá, se não 
houver governos responsáveis e. mais do que 
eles, se não houver uma sociedade civil ati
va. O Jornal do- B_IiiU.-- hOje, se Confunde 
com essa sociedade civil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vivi no cxf
lio; conheço a prisão, não de ouvir di1.er; vi 
-gente torturada a_o meu ladO; :sei. portanto, 
o valor da liberdaôe: Quando estaVa lá fofa, 
quando via, q-uando recebia notrdas. quan
do podia ler até mesmo nas entrelinhas que 
havia aqui um sinal de resistênCia esse sinal 
me unia de novo ao BrasiL E a éssa atitude 
da imprensa. tão bem vivida pelo Jornal do 
Braail, quero também _saudar. Um jornal que 
fo1Capa7. de não curvara cabeça nos momen
tos mais diffcies, que teve a sabedoria de so
brevivei, primeira condição para que se pos
sa avançar no dia seguinte. Um jornal como 
esse é indispensável para o País. R por ser 
indispensável é que hoje, nesta tarde. a·o ho
menageá-lo e de todo coração, também pe
ço, apelo, faço mesmo um replo pãra que 
juntos possamos seguir o caminho que não 
só eu, mas muitos temos enunciado, caminho 
que terá seus atalhos, terá suas avenidaSt te
rá também suas veredas talvez divergentes, 
mas no bom sentido. para que todrn!: iUf!_tOS. 
possamos, mais uma ve1., dotar- a República 
das virtudes necessárias, e fazer com que ·es
se povo tão sofrido tenha a possibilidade de, 
amanhã exercer de fato a soberania. R tenho 
certeza que. para isso. uma instilUição secu
lar, com a tradiçãO do Jornal do Braail. é 
patrimOnio, é parte neceSSária, é base para 
qU:e posSamos continuar a crer no futuro do 
Pafs e possamos ter a esperança- de que real
mente, um dia; este País será aquilo que os 
fundadores da República sonharam, indusi" 
vc Floriano. -- "-· 

Fra o que tinha a dizer~ Sr. Pr~idC"ntc. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauru Bcnevi, 
dt.~) Qul.'rem\lll> tamtx•m cxpre:ssar nossa 
.u.lnUI<t~u .. w t.t'nl~·n~•l'i\) Jorru.l do Brasil, 
fazcndu volus que o brilharitc pcríôdico con
tinue a dciCndcr as libcrda~~t."S públicas e tu-
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do quanto a cada momento possa represen~ 
tar o interesse maior do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Renevi
dcs)- A Presidência designa a prút:ima ses
são ordinária a rcali1.ar-se amanhã. lts 9 ho
ras., a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno tinlco, do Projeto 
de Decreto I.egislativo n° 3. de 1986, (n° 
113}8.'5, na CAmara dmol>eputados). que apro
va o texto do acordo sobre gratuidade, par
cial na execução de cartas rogatórias. cele
brado, por troca de notas, entre o Governo 
da Rcpóblica Federativa do Brasil e o Gover
no da República Francesa, em 5 de outubro 
de 1978, tendo 

PARI1CERF.S, sob n"s 22 e 23, de 1991, 
das Comissões 

- de Conatituiçlio, Ju1tiça c Cidadania, 
pela constitucionalidade e juridicidade; e 

-de Relaçõe& Exteriores e Defesa Na
cional, favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Renevi
dcs)- l'.Slá encerrada a sessão. 

(T.evanta..se a sessão às 16 horas 
e 50 minutos.) 

RESOWÇÁO N° 1J')l 

Regulamenta a conccaalo de em~ 
pr&iim:os do IPC aosacua segurados. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, usan
do das atribuições que lhe confere o arL 6~ 
da I .ci n° ?-üFoi, de 29 de dezembro ae 1 ~l, 

e cr·10m base no § 2° do art. 62 do Regula
mento Básico, resolve: 

Art. 1° A carteira de empréstimos do IPC, 
fica autorizada a conceder empréstimos após 
a verificação de disponibilidade de caixa, con
siderada a reserva para os pagamentos da fo,. 
lha de pensionista, dO -auxílio-doença e do 
auxílio-funeral. nunca ultrapassando 80% (oi
tenta por cento) de- suas disponibilidades. 

Art. 2° Poderão se habilitar a emprésti
mO-na condição de segurado do IPC: 

I -os parlamentares em ccerdcio; 
II - os servidores do Senado Federal e 

de seus órgãos supervionados e da camara 
dos Depulados, pertencentes, em carátercfe
tivo, ao Quadro c à Tabela pennanente; 

III - os pensionistas do IPC. 
ArL 3° A margem consignável do segura

do pensionista para efeito de averbação em 
folha de pagamcnlo de pensões do IPC, se
rá de 30% (trinta por centó)dovalorda pen
são respectiva 

Art. 4° Os empréstimos concedidos pelo 
IPC obedecerão aos seguintes critérios: 

1- Modalidade: Averbação em folha de 
pagamento. de acordo com as normas vigentes; 

II - Prazo: 12 (doze) meses. com direito 
a rC'fonna após o pagamento de, no mfnimo, 
6 (seis) prestações; 

lll - Amortizaçllo: 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas. sendo que, para re
forma ou quitação antecipada do emprésti
mo, serão dispensados os encargos financ~i
ros a vencer. 

IV - Garantia: 
a) o mutuário que desejar desfazer o vín

t.·Uio ,,,. !)c:gura.dl.) do IPC, s6 poderá fazê-lo 
m~'dianL~.· lulal t~Uilaçã:u du seu ('mpréstimo; 

b) <."m t·asu dt· lah.·dmt•nto de mutuário 
cm d~hilu t'um u lP< ·, u AAidu devedor do 
seu cmpr~timo M"rã cubr.tdu da pensão a 
qm· o~ bcn~hciariu~ h.:nham direito. 

V- Valor. o valor máximo de cada cm
pn~umo t- d~o.· l !11, l.OO.l.OUO,OO (dui!> malh6c:s. 
c quatro mil cruzeirO&). obedecida a margem 
consignável em vigor para cada segurado. O 
valor mínimo de cada empréstimo é de Cr$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros); 

Vl-Bneargoo: 
a) o muttuíliu p.ãgatá ~ru;argos financei

ros sobre o saldo devedor do seu emprésti
mo, utilizando-se,. mensalmente, a mesma ta
xa aplicada na remuneração básica dos depó
sitos de poupança, fDCados no dia 1° de ca
da mes, mais 0,5% (meio por cento) de juro. 

b) na hipótese de e;c:tinçáo da Caderneta 
de Poupança, os encargos financeiros referi
dos no item anterior, serão substitu{dos por 
outro mecanismo oficial equivalente, que ve
nha a ser determinado para os depâõitos de 
poupança, pelas autoridades monetárias. 

ArL 5° Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Conselho Deliberativo. 

ArL 6° Esta resolução entra em vigor a 
partir desta data. 

Art. 7° Ficam revogadas as Resoluções 
n01 10/89, 19/90, 22199 e demais disposições 
cm contrário. 

Sala das Sessões, 4 de abril de 1991. -
Deputado Domingos Juvenil- Senador Wd~ 
10n MartiDI - Senador Jouphat Marinho 
- Dr. Djacyr Arruda - Deputado Manoel 
Cutro- Deputado Pedro Corr!a- Deputa
do A6:lo de Borba - Senador Cid Sab6ia 
- Deputado Paulino Cfcero- Dr. Henrique 
Uma Santos. 
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ANO XLVI- N° 40 SÁBADO .13 DE ABRIL DE 1991 BRASlLIA DF 

SENADO FEDERAL---__, 
Faço saber que o Senado Fede_ral aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, prom-ulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 8, DE 1991 

Altera os termos da Resolução n• 39, de 1989, do Senado Federal. 

Art. I• Dê-se ao parágrafo únicodo art. I• da Resolução n• 39, de I989, a seguinte redação: 
"Art. 19 ..•. ··~ .....•.......•.•... _._ •. ••• _._·.:·· •.••••••. _~H~.~---~--._ ................ "' ___ ........ ---·· .......... _ .............. . 
p~;,;;;;~f~ -~-~i~~: ... ;.·~;~(j:(b;;i·ç;;~. fi~-~~~~i·;~-~ã~ -~~~;;;t;~i~á~~i:·p;~j;~;~;~-~~d;· j,-;í; -~g~~i~· fi~;~-

ceiro externo, fica-estabelecida em DM 1,700,000.00 (um milhão e setecentos mil marcos alemães)." 
Art. 2• Esfu resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de abril de 1991. -Senador Mauro Bem!vides, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal ·aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno,_promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 9, DE 1991 

Autoriza o Governo· do Estado da Bahia a emitir e colocar no mercado Letras Finan· 
ceiras do Tesouro do Estado da Bahia, destinadas ao giro de 716.654.004 LFTBA correspondentes 
ao total de títulos com vencimento em abril, maio e junho de 1991, e dá outras providências. 

Art. 1 • É o. Governo do Estado da Bahla autorizado, nos termos do art. 8•, da Resolução n• 
58 de 1990, do Senadq Federal, a emitit e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
da Bahja, destinadas ao giro de 716.654.004 (setecentos e dezesseis milhões, seiscentos e cinqüenta e 
quatro mil e quatro unidades) LFTBA, com iienc!iiielitõ em abril, maio e junho de 1991. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos títqlos a serem substituídos; 
II- modalidades: nominativa-transferível; 
III -·rendimentos: igual ao das Letras_Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV -prazo: até 730 dias; - - -
V -valor nominal: Cr$1,00; 
VI -características dos títulos a serem substituídos: 
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BXPBDIENTB 
C8NTliD ORÁPICO DO SBIIADO PBDEKAL 

Direlor-Gcral do Seudo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 

'Ditclor EEc:.tivo 
CARLOS HOMBRO VIEIRA NINA 
Diretor AdiiÍÚitratiYo 
LUIZ CARLOS DI! BASTOS 

, Dire10r l•dutrial 

DIÁIUO DO CONORI!IlSO NACIONAL 
boproooo sob tapOUI)rilldade da Mela do Seudo Pedenl 

ASSINA1URAS 

Semeatml ··-·-·---·-·-------------~ 3.519,65 

PLOIUAN AIJOUS'IO COUI'INHO MADRUGA 
Diretor Adjuto Tiragem 2.200 "'emplan:o. 

VENCI t•1ENTO 
15.04.91 
15.05.91 
15.06.91 

QUANTIDADE-
198.872.001 
19 8 . 8:72' 00 1 
318.910.002 
716.654.004 

VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇM 
abril 91 
15.05.91 
15.06.91 

VE N C I I'IF.IH O 
15.04.93 
15.05.93 
15.06.93 

TÍTULO 
. .550730 

550730 
550730 

DATA-BASE 
15.04.91 
15.05.91 
17. 06. 91' 

VIII - forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução ~· 565, de 
20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; - · · 

IX- autoriiação legislativa: Lei n' 6.059, de 8de abril de 1991. . _ 
Art. 39 O Senado Federal, durante os exercícios de 199!' e 1992, somente apreciará pedidos 

de emissão de títulos do Governo do Estado da Bahia relacionados à rolagem ou substituição da dívida, 
bem como ao estabelecido no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. · · · · · · · 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor mi data de sua publicaÇão. 
Senado Federal, 12 de abril de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

1- ATA DA 37• SESSÃO, EM 12 DI! 
ABRIL DE 1991 

1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N"' 86/91 (nP 141/91, na origem), refe
rente à escolha do Sr. José Olympio Ra
che de Almeida, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para 

SUMÁRIO 

exercer o cargo àe Embaixador do Brasil 
junto à Confederação Helvética. 

1.2.2 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n~ 75/91, 

de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que regulamenta, com base no interesse 
nacional, os investimentos de capital es
trangeiro, nas_ micro, pequenas e médias 
empresas e dá oútt'as providências. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
Designação das comissões para emiti

rem· páfé-Ce'r"e"sSObre as Propostas de 
Emenda à Constituição n~ 4 e 6, de 1991. 

1.2.4 - Discursos d~ Expediente 

SENADOR MAURÍCIO CORRtA -
- Aduzindo considerações sobre Projeto 
de Lei do Senado n~> 64/91, que exige auto
riza-ção prévia do Ministério da Saúde e_ 

do órgão ambiental federal para a impor
tâção de resíduos para reciclagem indus
trial e outros fins, em conformidade com 
o art. 225 da Constituição Federal. bem 
com:o sobre pedido de informações a res
peito do mesmo assunto, apresentados 
por S. Ex' eJD sessão anterior. Comen
tários sobre projeto de resolução de sua 
autoria, que visa modificação dos arts. 114 
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e 126 do Regimento Interno, a respeito 
do rodízio na designação de relatores. 

SENADOR FRANCISCO RQL.LEM
BERG --Análise do Projeto de Recons
trução Nacional nas partes relativas à 
gratuidade do ensino Pe terceiro grau, t;:x
tinção da aposentadoria por tempo de ser
viço e eliminação da estabilidade do servi-
dor público. -

SENADOR V ALMIR CAMPELO -
Considerações sobre projeto de lei, enca
minhado à Mesa, dispondo sobre a pensão 
militar. 

SEI\!ADQR. JOSÉ. FOGAÇA; como 
Líder- Crise na agricultura gaúcha. 

SENADOR CÉSAR DIAS -Instala
ção da Assembléia Legislativ_a de Rorai
ma. Problemas energéticos e processo de 
demissão de servidores de empresas pú
f?licas ligadas ao setor de energi!l, água 
e esgoto daquele estado. 

SENADOR OZIEL. CARNEIRO ,.-, 
Cobiça internacional na Amazónia. · 

S!JNADOR JUTAHY 1v!A()A
LHAES-~ Questão do cacau da Bahia. 

1.2~5 - Leitura de proposta de emen~a à 
Constituição 

- NY7/91, que altera a redaçãodo paráK 
grafo único do ai1:. 62.da ConstittJ.ição Fe
deral. 

1.2.6 - Leitura de projeto 
- N9 76/91, de autoria do Senador Val

mir Campelo, que dispõe sobre pensão 
militar. -

1.2. 7 - Requerimentos ~-
- N9 121/91, de autoria do Senador 

Divaldo Suruagye outros Senadores, soli
citando a realiz~ç?Q çl.~ sessãg esp_ecial rio 
dia 5 de dezembro d~ 19,91,_ des~in<~:-da à 

comemoração do primeiro centenário da 
morte de D. Pedro II. 

- N<i 122/91, -de ã.uioríã. do Senador 
Mário Covas, solicitando ao Ministro do 
Trabalho e Previdência Social._ informa
ções que ~encioria. 

1.2.8 ...:.---Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
Projeto de Lei do Senado n~ 335/89, 

de autori_a _do Senador Márcio Lacerda, 
que dá nova redação do caput do art. 52 
e ao seu item 1 e ao item 7 do art. 54 
da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 

- -1973, (redação final). 

1.3 ~ORDEM DO DIA 
--Projeto ·de Decreto Legislativo n~ 

3/86 (n9 113/85,_na Çâmara dos Deputa
"dõS:f, que aprova o texto do acordo Sobie 
gratuidade parcial na execução de cartas 
rogatórüiS, celebrado, por troca de notas, 
entre o Governo da República Federativa 
do Bra,.sil e o Governo da República Fran~ 
cesa. ein 5 de outubro de 1978. Discussão 
ericertada, ficarido a votação adiada nos 
termos do art. 168 dri Regimento Interno. 

1.3.1 - Matéria apreciada &pós a Or
dem do Dia 

- Re_querimento n~· 121191, lido no Ex
pediente da presente sessão. Vç,tação 
adiada por falta de quorum. 

J.S.2 "'-Dilcwloo apóia Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Relações cOmerciais entre ~rasii/China. -
enfatizando o Setor açucareirO: 

SENADOR RONALDO ARAGÃO 
- Calamidade do Município de Ouro
Preto- RO. Apelo ao Ministro da Saúde 
em favor da liberação de recursos com 
O iritiiítO de.minimizar â atual crise neste 
se,tor _no Estado de Rondônia. 

SENADOR ÃUREO MELLO - Li· 
herdade de imprensa, e a condenação do 
jornalista Hélio Fernandes. 

SENADOR MARCO MACIEL -
Conf~ncia prof~ pelo Ministro José 
Carlos Moreira Alves no transcurso do 
centenário do Supremo Tribunal Federal. 

SENADOR MÃRCIO LACERDA
Implantação daS-Zonas de-PiOCessamento 
de ExPortaçãO - ZPE. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY 
-Reverenciando a memória do Senador 
Antôn'io Farias. 

SENADOR NELSON WEPI;KIN -
Desativação de agências e postos do Ban~ 
co do Brasil. 

1.3.3 - Designação da Ordem do·Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2.- ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 9, 27/91; 65/90; 206, Z30, 232, 

Z31, 237, 262, 264, 271, 272, 292, 295, 
315, 334, 336, 338, 340, 345, 361191 (Re· 
publicação); 393 a 402/91. 

3- PORTARIAS DO I• SECRETÁ
RIO 

N"" S/91 (Republicação) e 11/91 •. 

4- PORTARIAS DO DIRETOR-GE· 
RAL 
N~ 7 e 8191. 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÓES PERMANENTES - ~ 

. 

Ata da 37a Sessão, em 12 de abril de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, 
Dirceu Carneiro e Lucfdio Porteiia 

ÀS 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-
OS SRS. SENADORES: A lista de presença acusa o comparecimento 

de 20 Srs. Senadores. Havendo número regi-
- Alexandre Costa -Dirceu- CàYrielfo mental, declaro aberta a sessão. 

- Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira-
Francisco Rollemberg- Irapuan Costa Jú- Sob._~ proteção de ITeus, iniciamOs nossos 
nio:r- Jonas Pinheiw ~José Fogaça ....,_José - - trabalhos,_ 
Richa --José Samey -_Jutahy Magalhães 
- Lucídio Portella -Magno Bacelar- O Sr. lP Secretário procederá ã leitura do 
Maurício Corrê a-Mauro Benevides- Nel- Expediente. 
son Wedekin- Üziel Carneiro -Raimundo 
Lira- Ronaldo Aragão- Valmir Campelo. Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nome indicado para função cujo pro
vimento depende de sua prévia equiescência: 

MENSAGEM N• 86, DE 1991 
{N• 141/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se~ 
nado Federal: 
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De conformidade com o-art. 52, inciso IV, 
da ConstitUiçãO, e de acordo com o disposto 
no art. 18, inciso I, e arts. 56 e 58, do regula
mento aprovado pelo Decreto o" 93.325. de 
19 de outubro de 1986, com u art. 39, inciso 
I, alínea a~ e art. 40, do anexo I ao Decreto 

.n9 99.578, de 10 de outubro de 1990, tenho 
a honra de submeter à aprovação de Vossas 

·Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor José Olympio Rache de Almeida, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira, de 
Diplomata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à Confederação Hei

. vética. 
2. _Os méritos do Embaixador José Olym

pio Rache de Almeida, que me induziram 
· a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília. 11 de abril de 1991 .:..:_ Fernando 
Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae: 
Embaixador José Olympio Rache de Al

meida. 
Rio de Janeiro/lU, 30 de agosto de 1930. 
Filho de Salvio de Almeida e Laura Rache 

de Almeida. 
Curso de Preparação- ã Carteira de Diplo

mata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçminiento de Diplomatas, 

IRBr: 
Terceiro Secretário,- 9 de dez.eiribro de 

1954. 
Segundo Secretário, antigüidade, 24de ou

tubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de 

dezembro de 1966. __________ _ 
Conselheiro, mereciniento, 1 dê janeiro de 

1973. . . 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
26 de julho de 1976. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 
20 de dezembro de 1985. 

Auxiliar do Secretário-Geral, 1966/67. 
Chefe da Secretaria do Instituto Rio Bran

co, 1972n3. 
Chefe da Divisão de Organismos Interna-

cionais Especializados, 1973/77. -
Chefe do Departamento Cultural, 1985/87. 
Comissão-geral do Pro je~o B ra~;ii_-França, 

1986/87. 

Bonn, Terceiro Secretário, 1957L59. 
Lima, TerCeiro Secretário, 1959/61. 
Lima, Segundo Secretário', 1961!62. 
México, Segundo Secretário, 1962/64. 
México, Chefe, interino, do Serpro, 1963. 
Londres, Primeiro Secretário, 1967/71. 
Londres, Encarregado dos Assuntos relati-

vos ã CEE, 1969. 
Tóquio, Primeiro Seci-Etârío, 1971/72. 
Tóquio, Chefe do Secam, 1971/72. 
Londres, Ministro, Conselheiro, 1977/84. 
Londres, Chefe do Se-tor Multilateral, 

1977179. 
Londres, Encarregado de Negócios, 

1979/82. 
Belgrado, Embaixador, 1987/91. 

À disposição dos Presidentes da Argentina 
e da Bolívia, em visita ao Brasil, 1956. 

II Encontro dos Grupos de Estudo de In
dústria Automobilística Brasileiro
Mexicana: México, 1962 (inéffi-bro). 

Vlll Congresso Interamericano .de Turis
mo para as Américas, Guadalajara, 1962 (re
presentante). 

II Assembléia Geral de Cônsules, Monter
rey, México, 1962 (membro). 

Resenha Internacional de Festivais Cine
matográficos, Acapulco, 1962 (representan-
te). · · 

Representação do Brasil para tratar da exe
cução do Acordo sobre a compfa das Obriga
ções das Companhias de Estradas de Ferro 
São Paulo- Rio Grande e Vitória- Minas, 
Paris, 1964/65. 

_Grupo de Trabalho para a preparação do 
Texto da Convenção Brasil - Luxemburgo 
sobre Reciprocidade de Seguro Social, 1965 
(membro). 

À disposição do Ministro do Planejamento 
e do Comércio Exterior da Bélgica, 1965. 

Comissão Preparatória das bases de nego
ciação para a questão da Port-of-Pará, 1965 
(membro). . 

Missão Especial para representar o Brasil 
nas solenidades de posse do Presidente çla 
Colômbia, 1966 (membro). 

111 Sessão do Conselho do Programa de 
Des_envolvimento da ONU, Nova, Iorque, 
1966 (membro). 

À dispos-ição do Cerimonial durante a visi
ta dOs Príncipes Herdeiros do Japão,1967. 

Missão do Ministro da Fazenda ao Conten
cioso Franco-Brasileiro, Paris, 1967 _(asses-
sor). _ -- _-___ _ __ _ _ 

XVIII Ses.são do Comitê da OAIC, Lon
dres. 1970 (membro). 

Comissãó Nacional do Programa Global 
de Pesquisas Atmosféricas, 1973/77 (repre
sentante do Itamaraty). 

Conselho Deliberativo da Superintendên
cia do D-esenvolvimento da Pesca, 1973/77 
(representante do Itamaraty). 

XVII Sessão da Conferência Geral da 
FAO, Roma, 1973 (delegado-adjunto). 

LIX Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho, Genebra, 1974 (membro). 

LXIV Sessão do Conselho da F AO; Roma, 
1974 {chefe). 

À disposição do Minístro da Economia da 
República Federal da Alemanha, 1974. 

Diretoria de Hidrografía-e N"a.Vegação do 
Ministério da Marinha, 1974/77 (representan
te do ltamaraty). 

LX SesSãO-âa Conferência Internacional 
do Trabalho, Genebra, 1975 (conselhei
ro. técnico). 

Chefe do Serviço de Seleção de Imigrant~s 
do Extremo Oriente, 1971/72. 

Missão encarregada de negociar o Acordo 
Tripariíte de Salvaguardas com a República 
Federal da Alemanha e a Agência Interna
cional de Energia- Atómica, Viena, 1976 
(membro). 

XL1 Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho, Genebra, 1976 (consultor téc
nico). 

I Conferência Mundial Tripartite sobre 
Emprego, Dístribuição de Renda, Progresso 
Social e Divisão Internacional do Trabalho, 
Genebra, 1976 (consultor técnico). 

XXVIII Reunião da Comissão Internacio· 
nal da Baleia, Londres, 1976 (observador). 

ill Reunião dq Comitê "ad hoc" da Agên
cia Internacional de Energia AtôniiCa sobre 
Explosões Nucleares Pacíficas, Viena, 1976 
(observador). 

LXX Sessão do Conselho da F AO, Roma, 
1976 (chefe). 

Reunião da Junta Executiva da Organiza
ção Internacional do Café, Rio de Janeiro, 
1977. 

Junta Executiva da Organização Interna
cional do Cáfé, Nairobi. 1977._ 

IV Sessão Especial do Conselho da Organi
zação Internacional do Cacau, Londres,1977 
{chefe). 

Reunião Conjunta do Comitê de Seguran
ça Marítima e do Comitê Ambiente-Marinho 
da IMCO,Londres, 1977 (chefe). 

I Reunião do Grupo Preparatório para a 
Negociação de Novo Acordo Internacional 
do Trigo, Londres, 1977 {chefe). . . . 

X Sessão do Conselho.da.Org~niza,ÇâO In
ternacional do Açúcar, Londres, 1977 (che
fe). 

IX Sessão Extraordinária do Conselho da 
IMCO, Londres, 1977 {chefe). 

X Assembléia da IMCO, Londres, 1977 
(chefe). 

-XXXIX Sessão do Conselho da IMCO, 
Londres~ 1977 (chefe). · 

Conferência dos Governos Contratantes 
p<ira Eniendar o Àfiexo ã CõnveD.Ção FãCili
tação do Tráfego Marítimo· Iniernacional de 
1965. da IMCO, Londres, 1977 (chefe). 

Junta Executiva da Organização Interna
cional do Café, 1977n8 (representante). 

Coiriitê Executivo da Organização Interna-
cional do Cacau, 1977 (representapte). . 

COmitê Executivo da Organização Interna
cional do Açúcar, 1977/78 (representante). 

Representante do Brasil na IMCO, 
1977n8. - -·- . .. 

Representante do Brasil no Conselho In
teffiacional do Trigo, 1977/88. 

LXXXII Sessão do Conselho Internacional 
do Trigo, Londres, 1978 (chefe). 

I Sessão do Conselho da Organização In
ternacional do Açúcar, Londres, 1978 (che· 
fe). 

TI Sessão do Conselho da Organização In
ternacional do Açúcar, Londres, 1978 ( che· 
fe). 

LX SesSão do Comitê de Proteção ao Meio 
Ambiente Marinho da IMCO, Londres, 1978 
(chefe). 

XV Sessão do Comitê de Cooperação TéC~ 
nic_a_da. IMCO, Londres, 1978 (chefe). 

XL Sessão do Conselho da IMCO, Lon
dres. 1978 {chefe). 

II Reunião do _Comitê Interino da Confe
rencia Negociadora do NovO Acordo Int_erna
cional do Trigo, Londres, 19181cliefe). 

· LXXXIV e LXXXV Sessão do Conselho 
· Inte:rnacional do Trigo- e Conferência para 
çlet~Dn.inar.a_(\n.tradii em_yigor dos Pn?tocolo!. 
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de 1978 para a IV Prorrogãção do Convênio 
Internacio.nal do Trigo; de 1979. Londres. 
1978 (chefe). 

IX Sessão do Conselho_da Organização ln· 
ternacional do Cacau, Londres, 1978 (chefe). 

XXXII Sessão do Conselho da Organiza
ção Internacional do Café, Londres, 1978 
(delegado). 

IV Sessão Especial do Conselho da Organi
zação Internacional do Açúcar, Londres, 
1978 (chefe). . 

Reunião do Comitê_ ~reparatório do Ter
ceiro _Açerdo Internacional do Cacau, Lon-
dres, 1978 (chefe). . - · 

XLI Sessão do Conselho da IMCO, Lon
dres, 1978 (chefe). 

XVI Reunião do Comi_tê de Cooperação 
Técnica ila IMCO, Londres, 1978 (chefe). 

I Reunião do Grupo Consultivo sobre a 
Economia Cacaueira Mundial da Organiza
ção Internacional do Cacau, Berna, 1978 
(chefe). 

Confer.!ncia Internacional sobre Seguran
ça de Petroleiros e Prevenção da Poluição 
Marinha, IMCO, Londres, 1978 (chefe). 

X SessãO do Conselho da Organização In· 
temacional do Cãcau e nas Reuniões dos Ór
gãos SubsidíáfiõS daquela Organização, Lon
dres, 1978 (chefe). 

XXXVIII Sessão do Comit~_de Segurança 
Marítima da Organização Marítima Consul
tiva Intergovernamental, Londres, 1978 (che
fe). 

Reuniões QQ Coq~(t~ Executivo e do Comi
tê ''ad hoc" da Organização_ Internacional do 
CaCau para estudar a_questãO da renegocia
ção do Acordo l_nternacional_de 1975, Lon
dres, 1978 (chefe). 

XXX Reunião Anual da Comissão Interna
cional da Baleia, Londres, 1978 (chefe). 

Reuniões do_ Comitê Executivo e do Con
selho da Organização Internacional, Lon
dres, 1978 (chefe). 

ReuniõeS do Comité Preparatório da Orga
nização Internacional do Cacau para preiJa· 
rar projeto de um novo Acordo Internacio
nal, Londres, 1978 (chefe). 

II Reunião do Comíté Preparatório da Or
ganiZaÇão Internacional do Cacau para pre
parar um Acordo Internacional, Londres, 
1978 (chefe). 

Comitê Executivo_ da Orgariização 1_!1-tt!rna~ 
cional do Cacau, 1978 (presideitte). 

Conferência de CacaU das Nações Unidas. 
Genebra, 1979 (delegado). 

XLII Sessão do Conselho da Organização 
, Marítiina Consultiva Intergovernamental 
(IMCO), Londres, Reino Unido, 1979 (che
fe). 

XXXI Reunião Anual da ComisSãO Inter
nacional da Baleia (CIB), Londres, 1979 
(chefe). 

Reunião do Comitê de Renegociação da 
Aliança dos Produtores de Cacau e Confe
rência dos Ministrõs dos Estados Membros 
da Aliança dos Produtores de Cacau, Abid
jan e Yamassoukro, Costa do Marfim, 1979 
(chefe). 
·- Reunião da Comissão Cultural Mista Bra-

sil-México, Bras-i.1ia. 1985 (chefe da delega
ção)" 

III e IV Reuniões das COmiss-ões Nacionais 
do V Ceii.félláiiO do Descobrimento da Amé
rica, Buenos Aires e· SãO José da Çosta Rica, 
l983T8ó (chefe da delegação). 

XXIII COiliei'ência Geral da Unesco, 56-
fia, 1985 (subchefe). 

Reunião da Comissão Cultural Mista Bra
sil-Argentina, Buenos Aires. 1985 (chefe da 
delegação). 

Reunião_ da Comissão Cult_u_ral M_ista Bra
sil-Rep. Fed. da Alemanha, Brasília, 1986 
(chefe da delegação). 

Reunião da Comissão Cultural Mista Bra
sil-Portugal, Lisboa, 1986 (chefe da delega
ção). 

Reuniào da Corriíssão Cultural Mista Bra
sil-Uruguai, Montevidéu, 1986 (chefe da de-
legação). . . 

Reuni"ão da Comissão Cultural Mista Bra
sil-Itália, Brasília, 1986 (chefe da delegação). 

Reunião da Comissão Cultural Mista Bra
sil-Bélgica, Brasília; 1987 (chefe da delega- . 
ção). 

Ordem do Mérito Naval, BrasiL 
-Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, 

Brasil. 
M-edalha do Mérito Santos Dumont, Bra-

sil. · - -

Medalha Laura Müller, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem do Libertador San Martin, Cava-

leiro, Argentina. 
Oi"âem do Mérito, Oficial, República Fe-

deral da Alema"nha. 
Oidem do Sol, Oficial, Peru. 
Ordem da Coroa, Cavaleiro, Bélgica. 
Ordem do Mérito do Grão-Ducado de Lu-

Xemburgo, OfiCia.!. 
Ordem do Mérito._ Grande Oficial, França. 
Ordem do Mérito Naval. 
Ordem do Mayo a Mérito, Grande Oficial, 

Argentina. 
O EmbaiXador José Olympio Rache de Al

meida se encontra nesta data no exercício 
de suas funções de Embaixador do Brasil jun
to à República Federativa Socialista da Iugos-
lávia. -~-

Secretaria de Estado das Relaçües Exterio
res, em 28 de março de 1991. - Celina Maria 
Assumpção do Valle Pereira, Chefe do De
pa~tamento do ServiçO Exterior. 

(~ Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa NaCional.) 

O SR. PRESIDENTE (Di~reu Carneiro) _..:_ 
O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
-pelo Sr. 1~ Secretário. 

É !_ido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 75, DE 1991 

- Regulamenta, com base nacional, 
os iDVe5tim.entos de capital estran~ 
geiro, nas micro, pequenas e m&lias 
empresas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" Considera-se capitais estrangei

ros, para efeito desta lei, os bens, máquinas 
e equipam·eruos entrados no Brasil sem dis
pêndio inicial de divisas, destinados à produ
ção de bens ou serviços. bem como os recur

-Sos firianceiros ou monetários, introduzidos 
no País, para a aplicação em atividades eco
nômicas, pertencentes a pessoas físicas ou ill· 
rídicas residentes, domiciliadas ou com sede 
no exterior. 

Art. 2" O capital estraD.ieiro ·pc;derá in
tegrar sociedade por cOta de quiisc,IUer nliçro, 
pequenas e médias empresas b.ras:leiras. até 
50% de seu capital. 

§- 1" Para os fins desta lei, consideram-se 
microempresas 'aS pessoas jurídicas e firmas 
individuais que tiverem receita bruta anual 
até Cr$ 19.200.000,00 (dezenove milhões e 
duzentos mil cruzeiros). Pequenas empresas 
as que tiverem até Cr$ 92.480.000,00 (no
venta e dois milhões e quatrocentos e oitenta 
mil cruzeiros). Médias empresas as que tive
rem até Cr$ 184.000.000,00 (cento e oitenta 
e.quatro milhões de cruzeiros). 

§ 2° Os valores mencionados no parágra
fo anterior serão atualizados monetariamente 
pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 
ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

§ 3" Pelo prazo de 10 anos, a partir do 
registro dos capitais estrangeiros, os aumen
tos verificados na Receita Bruta provenientes 
de reinvestimentos, não serão contabilizados, 
para os efeitos de mudança de caracterização 
da empresa, nos termos_ do disposto no § lu 
deste artigo. 

Art. 3" A integralização do capital da So
ciedade por Cota de Participação poderá ser 
feita em dinh~iro, em bens de capital ou direi
tos de propriedade e constará do contrato 
da sociedade. 

Art.- 4~ A direção da empresa será exer
cida por pessoa indicada pela parte brasileira. 

Art. s~ O lucro líquido da empresa,-de
duzido o imposto de renda e o fundo de reser
va para aumen"to de capital, será repartido 
entre a empresa brasileira e o sócio estran
geiro, conforme o estabelecido no contrato 
da sociedade, não podendo este ter uma par
ticipação maior à proporcionalidade do seu 
capital na sociedade. 

Art. 6~ A parcela do lucro do sócio es
trangeiro que vier a ser rei.ovestida passará 
a gozar dos mesinoS: privilégios que o capital 
inicial do mesmo sócio já gozava. 

Art. 7? O centrato por cota de partici· 
pação será registrado na Junta Ç_omercial da 
praça onde estiver registrada a empresa na
cional e aprovado pelo Banco Central doBra
sil. 

Art. 86 Apurado o lucro, de acordo com 
as normas da Receita Fede.ral referentes à 
tdbutação do Imposto de Renda, a parcela 
correspondente ao sócio estrangeiro poderá 
ser remetida integralmente para o exterior, 
através do Banco do Brasil. 

Art. 9~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art .. 10. Revogam-se as disposições em 
contrário. - -
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Justificação 

O Brasil vem perdendo terreno para outros 
pafses em desenvolvimento, receptores de in· 
versões do capital internacional, notadamen
te para os asiáticos como Taiwan, Coréia do 
Sul, Hong Kong e Cingap-uia. 

O Balanço das inversões estrangeiras, de 
1973 para cá, demonstra essa nova posição 
negativa. 

Por ele verficamos que, a partir de 1983, 
saíram mais recursos do País do que entra
ram, exceto em 1987, quando 9 s~l-~_() posifivo 
atingiu o insignificante valor deUS$ 32,5 mi
lhões. 

Enquanto isso, Taiwan téfil PNB per capita 
de US$ 4.505, mantém taxas de crescimento 
acima de 11% ao ano' exportou ust 53 bi
lhões em 1987, sendo este seu extraordinário 
crescimento atribuído à internacionalização 
da sua economia. 

A Rússia e a grande maiOria dãs países 
socialistas já abriram sua economia ao capital 
internacional. A República Popular da Chi· 
na, por exemplo, permite a transferência de 
lucros para o exterior, desde que seja feita 
através do Banco da China, conforme esti
pula ·o art. 22, dos Regulamentos Provisórios 
de _Controle de Câmbio da República Popular 
da China e até 50% dos sal~_rio_s ganhOs-por 
estrangeiros na China poderão ser remetidos 
para o exterior (art. 25 do mesmo Regula
mento). A Lei sobre investimentos conjuntos 
com a utilização de recursos chineses e exter
nos, de 1P-7-1979, no seu a_rt. 7~, permite o 
lucro proporcional aQ capital estrangeiro in
vestido e permite a isenção do imposto de 
renda durante os primeiros três anos, desde 
que o investimento seja equipado com tecno
logia atualizada a nível mundial e a devolução 
desse imposto para os reinvestimentos. 

Acresce que o Brasil possui a maior colônia 
japonesa do mundo, a maior colônia portu
guesa, a segunda maior italiana e grandes 
colônias chinesa, coreana e espanhola, po
dendo, portanto, tirar proveito deste fato, 
para conseguir incrementar joint ventures, as 
quais nos berieficiariam com os investimentos 
estrangeiros e, principalmente, pelo ,know 
hon e a tecnologia agregada a esses investi
mentos. Essas1lssociações poderão ser obti
das pelos conhecimentos no exterior dos nos
sos integrantes. 

Assim, precisamos urgefitementC--integrar 
a nossa ecgnomia ao mercado mundial, sem 
que se privilegiem as grandes empresas multi
nacion~tis, que poderiam cd'ncorrer com as 
empresas locais. 

Com este propósito, estamos apresentando 
este projefó de modo a estimular as inversões 
estrangeiras, liberando a remessa de lucros 
nas micro, pequenas e médias empresas. 

A forma jurídica mais apropriada a esta 
Joint Venture é a sociedade em cota de parti
cipação, que poderá estabelecer as condições 
da sociedade, a forma de repartição dos lu
cros etc., sem que o sócio brasileiro perca 
o controle da empresa, o que aconteceria se 
fosse uma Sociedade de Responsabilidade Li
mitada, enquanto que as- Sociedades Anóni
mas não se adequam à pequena empresa, por 

ser uma forina onerosa de adminiStração, pe~ 
las exigências legais que lhes são inerentes. 

Como justitificativa maior deste projeto, 
além de possibilitar a normalização do fluxo 
de capitais estrangeiros para o País-, é o disci
plinamento e o incentivo para a locali?"ação 
dos negócios -nas micro, pequenas e médias 
empresas, cuja contribuição no emprego ul
tiapassa a ordem de 80% de toda a força 
de trabalho. 

Por todas essas razões_, encareço aos nobres 
pares uma atenção especial sobre a matéria, 
tanto para o seu aperfeiçoamento, como para 
ou~ra_s contribuições que possam retirar o 
País desse atoleiro. 

Sala das Sessões, 12 de_ abril de 1991. -
Senador Ney Maranhão. 

(A Comisstlo de Assuntos Económi
cos-decisão terminativa.) 

_Q_Sl{. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O projeto lido será publicado e remetido à 
comiss_ão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Na sessão de 8 de março último, foi lida a 
proposta de emenda à Constituição no 4, de 
1991,_ que altera a redação do inciso I, do 
art. 37, da Constituição Federal, tendo como 
primeiro signatário o Senador Marco Maciel. 

A Presidência, em obediência ao disposto 
no art. 356 do Regimento Interno e de acordo 
com as indicações das lideranças, designa a 
seguinte coinissão para emitir parecer sobre 
a matéria: 

PMDB 

Ronaldo Aragão 
Pedro Simon 
Césaf DiaS~ 
Mansueto de Lavor 
Cid Sabóia de Carvalho-

PFL 

Francisco Rollemberg 
Josaphat Marinho 
Henrique Almeida 

PSDB 
José Richa 
Wilson Martins 

PTB 

Levy Dias 
Marluce Pinto 

PDT 

Magno Bacelar 
PRN 

J únia Marise 
PDC 

EPitáCio Cafeteira 

PDS 

Lucfdio Portella 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Na sessãp de 21 de março, foi lida a proposta 
de emenda à Constituição no 6, de 1991, que 
dá nova ~edaç_ão à letra "b" ~o inciso X d(l 
§ 29 ~o art. 155 da ConstituiçãO Federal, ten
do conio primeirO sigriatário õSeriador Gari~ 
baldi Alves Filho. 

A Presidência, em obediência ao disposto 
no art. 356 do Regimento Interno e de acordo 
com as indicações das lideranças, designa a 
seguinte comissão para emitir parecer sobre 
a matéria: 

PMDB 

Aluízio Bezerra 
Flaviano Melo 
Antônio Mariz 
Ruy Bacelar 
Mansueto de Lavor 

PFL 

Jo~aphat Marinho 
Elcio Álvares_ 
João Rocha 

PSDB 

José Richa 
Mário Covas 

PTB 
José Eduardo 
Affonso Camargo 

PDT 

Magno Bacelar 
··PRN 

Rachid Saldanoa DÚzi 
PDC. . 

Amazonino Mendes 
PDS 

Hélio Campos 

O SR. PRESIDE!IITE (Dirceu C(lllleiro)
Há oradores inscritos. 
· Concedo a pala~ra ao nobr~ Sen,ador Mau

rício Corn~a, como Líder do PDT. 

O SR. MAURÍCIO CORlttÃ (PDT- DF. 
Como Líder, pronuncia o seguinte- discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tenho estado preocupado 
com os resíduos tóxicos que são importados 
pelª-.indústria brasileira, sem nenhunia regu
l~mentação. Assim,_ apresento, Sr. Preside'i:t
te, um projeto exigindo a autorização prévia 
do Ministér_!o 9a ·Saúde e do I_bam~, ,par~ 
a importaçãO de resíduos para reciclagem in
dustrial e oUtros füls, em conforinidade COm 
o art. 225 da ConstituiÇão Federal. 
__ Nos pns ele 1989, um episódio ocorrido na 
Iiiâi1stfia Metalúrgica Aço Anhagüera, no 
Estado de São Paulo, revelou, de maneira 
dr~mática, as conseqüências de um prática 
que, sorrateiramente, tem~se firmado nas re
lações entre os pafses ricos e os páfsês pobres. 
O lixo gerado pela atividade industrial d.9 
Primeiro Mundo n3.0 só tem criado proble
mas locais de depósitos, como tem gerado 
um comércio afivo qUe incltii resíduos tóxi· 
cos. 

De sorte que esse projeto visa, exatamen
te, regulamentar, para que o Ibama e o Minis
tério da Saúde exerçam uma efetiva fiscali
zação. Estamos aqui no hemisfério Sul_e te
mos o gigante dos Estados Unidos no hemis
fério Norte. De.maneira que a América Cen
tral - o Caribe ---: a América Latina e a 
América do Sul são Os depositários normais 
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desses lixos que vêm para cá sem nenhuma 
regulamentação. Esse pró'jeto de lei, se con
vertido em lei, na verdade, virá regulamentar 
essa situação dramática. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, enderecei, 
também, um requerimento de informações 
sobre o assunto, dirigido ao Poder Executivo, 
nos seguintes termos: 

REQUERIMENTO DE INJ.'ORMAÇÕES N• 

Solicita informações ao Poder 
Executivo sobre as ações em curso para 
controle de importação e uso de resí· 
duos tóxicos. 

RequeirO, ilos -termos _do art. 50, § 29, da 
Constituição Federal, e na forma do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas as seguintes informações 
aos Senhores Ministros de Estado das Rela
ções Exteriores, da Saúde, da Infra-Estrutu-ra 
e ao Senhor Secretário Nacional do Meio 
Ambiente: 
1-motivos de não-adesão do Brasil, até 

o momento, à Convençao sobre ContrOle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito (Convenção de Ba
siléia), de 28 de niarÇo de 1989; 

2 - textos dos paieCéres do Ministério da 
Marinha, do Ministéi"io da Saúde, do Minis
tério da Infra-Estrutura e da Secretaria Na
cional do Meio Ambi~nte/Ibama sobre a 
oportunidade da adesão do Bra~ à ConVen
ção de Basiléia; 

3 - iniCiativas adótadas até _o momento 
para Cóntrolar a entrada de resíduos tóxicos 
no país; , - -

4-como é feito o controle do teor poluen
te dos materiais e resíduos importados para 
reciclagem industrial; 

5 -quais os _órgãos da administração fede
ral responsáveis atualmente pelo controle da 
importação de resíduos_e materiais para reci
clagem, sob os aspectos de saúde, impacto 
ambiental,, transporte e administrativo. -

Justificação 

O lixo tóxico produzido pelos países supe
rindustrializados do chamado Primeido Mun
do tem tido, com maior intensidade nos últi
mos anos, um destino peverso: o depósito 
ou a reciclagem industrial em países pobres. 

O crescimento do problema, com reper
cussões graves nas áreas ambiental e de saú
de, provocou a interfeiênci3 da ONU que, 
por meio de seu programa para o Meio Am
biente (PNUMA) convocou conferência di
plomática para tratar do assunto, o que resul
tou no texto da Convenção de __ ijasiléiaJ a53õ-
tada em 1989. - _ _ -_: ___ .- -

É fundamental para o Congresso Nacional 
obter informações ofíciais e circunstanciadas 
a respeito dessa questão, c-om vistas a ação 
legislativa e fiscalizatória urgente. Avolu
mam-se denúncias de entidades não-governa
mentais a respeitO de transações económicas 
internacionais de material para uso industrial 
que, na verdade, pgde ser o lixo perigoso 
que a sociedade -desenvolvida não aceita e 
está sendo imposto à nossa população sob 

a forma de produtos e ob"ras que configuram 
riscos incalculáveis, inclusive de vida, a curto 
e a longo _prazos. 

Sala das Sessões, de abril de 1991. 
O segúD.do assunto, Sr. Presidente, trata 

de uma proposta que faço, para que o Senado 
aprove uma resolução no senti_do Oe modi
ficar os artsA 114 e 126 do Regimento Interno. 

A experiência que tenho tido, aqui no Se
nado, indica-me que oS critérios de desig
nação de relatores são completamente injus
tos. Devemos adotar a mesma regra existente 
no Poder.JI.l..dic_i_á_rio, onde, nos tribunais, os 
feitOs são distribuídos indistintamente a todos 
os se1.1_s_ inJ_egrantes. Se se a ajufza uma ação 
que--vai ter enorme repercussão, é claro que 
aquela açãÕ não vai ser distribuída a um de
terminado juiz que demonstre vontade de re
latá-ta, ou dar a setença sobre o feito colo
_cado _em juízo. A6-Cõntráfiõ, ela é feifa atra
vés dé distribuição. 

Aqui, no Senado, a situação se dá ao con
trário. Todas as vezes em que aparece um 

-projeto de repercussão maior, aparecem sem
pre os interessados, e os partidos majoritários 
são priv:il_egiado~ na escolha do relator. 

Este projeto que apresento ViSa, exatari:ten
te, a determinar que o secretário das comis
sões Organize um rodízio, de tal mOdo que 
todos os senadores_, sejam eles de_ partidos 
pequenos-oU grandes, também sejam con
templados com essas distribuições. Havendo, 

_é claro, o cumprimento dess_e dispositivo, to
dos os seõado(es terão oportunidade de rela
tar os projeto_s t;Je lei que forem apresentados. 

Critérios idênti_coo; deverão ser adotados 
nas demais c9missões prOvisórias, temPOrá
rias, existentes no_Senado Federal. 

O qui temos visto, e não vai aqui ne:nhuma 
crítica, pdf exemplo? No que tange às duas 
Ultimas Medidas Provisórias q91 294 e 295, 
os pfesidentes foram do PMDB e os relatores 
doPFL. 

Ora, entendemos que os partidos peque
nos, todos eles merecem receber esses proje
tas para relatar, para que haja igualdade de 
tratamento no Senado. 

Por outro lado, devo dizer que esse é o 
critério m~Xs do que justo, e ninguém vai pas
sar por cima da propordonalidade que deve 
ser respeitada no Parlamento. Se o PMDB 
tem mais senadores, evidentemente a ele de
verá ser distribuído maior número de proje
~s. Mas os partidos p~q uenos não devem 
ficar proscritoS daS relãtorias, da participação 
nos eventos mais importantes da Casa. 

Esse projeto de alteração do Regimento 
trata, como eu disse, no caso dc;t art. 126, 
de promover o acréscimo de um § 39, que 
determina que "a designação de relator será 
alternada entre os membros, independente 
da matéria, obede_cendo à rigorosaproporção 
das representações partidárias ou Qos blocos 
parlamen_tares que participem da respectiva 
comisSãO." -

Com este criterTó não haverá,-certaffiente, 
nenhuma extravagância, no que tange ao res
peito da proporcinalidade. 

Por o~ro lado, permitirá que todos os se
nadores, Sejam de que partido for, se benefi-

ciem dessas relatarias. 
Portanto, Sr. Presidente, espero que, 

quando o as~unto chegar ao Plenário para 
debate, mereça o aprimoramento, e enfim, 
o exame de todos os Srs. Senadores. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MAURICIO CORRÊA EM SEU 
DISCURSO: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 23. DE 1991 

Altera a redação do parágiaro único 
do art. 114 e acrescenta § 3~ ao art. 126 
do Regimento Interno do Senado Fede-
ral. -

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Dê-se ao parágrafo único do art. 

114 do Regimento Interno do Senado Federal 
a seguinte redação: 

"Art. 114. ·····••·········~····~.,.----.·H•• 
Parágrafo único. Ao secretário da 

comissão compete: 
a) redigir as atas; 
b) organizar a pauta do dia e do proto

colo dos trabalhos com o seu andamento; 
c) manter atualizados os registras ne

cessários ao controle de designação de 
relatores". 

Art. 29 Acresce_nta-se o seguinte § 39 ao 
art. 126 do_ Regimento Interno do Senado 
Federal: 

"Art. 126.. 

············-····-~···-·····~·················-···· 
§ 3~ A di!signação de relator será al-

ternada entre os membros, independen
tes da matéria, obedecendo a rigorosa 
proporção das representações partidá
rias ou dos blocos parlamentares que 
participam da respectiva comissãou. 

Art. 3o Esta resolução entra eQl vigor na 
data de sua publica-ção. __ __ --~ , _ 

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O pleno e fiel desempenho do mandato 
de senador conferido pelo povo independe 
da representação partidária, naturalidade, 
gri:tu de i06trução, aptidão profissional ou 
qualquer outra qualificação do eleito. 

A partir da posse, e no exercício das suas 
atividades parlamentares, os direitcis e deve
res de um membro do Senado são iguais aos 
dos seus pares. 

As atuações relativas às" apreciações e dis
cussões de proposições. em trâmite. be!Jl as
sím os votos, quer no plenário, quer nas co
missões, têm os m~smos peso e valor, sem 
nenhuma influência axiológica. 

Há, portanto, a presunção jurídico-consti
_tucional de que todos os membros são iguali
tariamente capazes de exercer o pleno man-
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dato, sejam quais forem as suas oriiCns, for
mação ou características individuais. 

Esse princípio, de índole absolutamente 
democrática, entendemos deva ser também 
aplicado no que concerne ao critério de desig
nação de relatores de proposições que trami
tam em comissõeS, cujos colegiados; fião obs
tante com atribuições específicas segundo a 
tipologia dos assuntos, nem sempre são total
mente compostas de especialistas nas maté
rias-que lhes são afetas. A todos, sem nenhu
ma discriminação e mediante a adoção de 
sistema de alternância, deve ser oferecida a 
oportunidade de relatar. 

É com este escopo que apresentamos o pre
sente projeto de resolução, para o qual enca
recemos a· imprescindível apoio dos ilustres 
colegas. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1991. -
Senador Maurício Corrêa-. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, chegamos a esta Casa do 
Congresso Nacional, e isso tenho enfatizado 
constantemente nos meus pronunciamentos, 
no ano de 1971, em pleno período revolucio
nário. Período em que recebíamos a todo ins
tante e a toda hora, não só através de depoi
mentos no plenário, mas de exposições as 
mais elaboradas e perfeitas nas Comissões, 
a demonstração daquilo que vinha a cons
tituir os projetas-impacto e os PND elabo
rados pelos governos revolucionários. 

Confesso a minha perplexidade, à época 
parlamentar recém-saído da sala de cirurgia, 
ante a perfeição dos organogramas e o enca· 
deamento matemático, perfeito, ajustado de 
todos aqueles projetas que nos eram apre· 
sentados. 

Recordo-me, certa Mita, cansado de ouvir 
aquelas palestras que me ilustravam, que me 
enriqueciam, que me ensinavam a ter uma 
visão pedagógica do processo do desenvol
vimento brasileiro, que esses projetas _con
cluíam praticamente sem nenhuma saída ai· 
ternativa, se não funcionassem direito. E me 
informavam os senhores expositores que pro
jetas tão bem elaborados,_ tão perfeitos, tão 
bem concatenados não necessitariam de uma 
segunda via alternativa, pOrque eles, por cer
to, funcionariam a contento. 

Hoje, 21 anos após, com exceção do segun
do PND, posso prestar meu depoimento, nes
ta manhã, de que nenhum dos projetas apre
sentados ao Congresso Nacional, ao longo 
desses 21 anos, se tornou exequível, foi exe~ 
cutado, e a sua perfeição se desmoronou co· 
mo um castelo de cartas. 

Recordo-me bem que um dos seus cons~ 
tantes elaboradores, quanto colaboradores, 
um atuário amigo meu, tornou~se uma espé
cie de expert em organograma. Recordo-me, 
e vou citar até de uma maneira foC'ósa, que 
um dia ele me contou:- Deputado Rollem
~_erg, ontem elaborei um organograma para 

ninguéril 6õtar ~-~-~i~o e decidi mostrar à mi
nha esposa, que é economista, e ela me diss_e: 
-Não me mostre mais organograma. Você 
é o rei dos organograrnas. 

Era essa época em que vivíamos, a época 
dos projetas bem elaborados, dos príncipes 
e reis dos organogramas1 que nã9 funciona
vam, que nem sequer vinham a significar urna 
_carta de intenção; mas de um projeto concre
to, perfeito, elaborado, onde o faotr humano 
não era sequer considerado, onde as condi~ 
ções ambientai~ não_e!'am fOnsideradas, a po
lítica internaCiOnal não era considerada, co
mo se fosse ãpenas um mero exercício daq ue~ 
les que fazíamos nos colégios na área de trigo
nometria. Acharíamos, de qualquer maneira, 
o· s-eno, o co.-seno, a co~secante, seja lá o 
que for. 

Agora, estamos vivendo uma fase muito 
interessante, -quã-ndo se recebe um documen~ 
~o muito bem elaborado, que é o Plano de 
Reconstruç3.o Nacional, sobre o qual decidi 
tece~ algumas considerações f~voráveis, evi
dentemente, naquilo que me pareceu real
rilente interessante -e nãO pOderia- sê~ lo de 
outra marieira -,haja viSta: que esse projeto 
representa; de uma certa forma, as aspirações 
nacionais e um consenSo não só da classe 
política, do Poder Legi"slativo,_~omo dos téc
nicos e pólfficos do Poder Executivo. 

Sr. Presidente, vou Ic!i para o Plenário 
aquilo que consegui elaborar, para trazer a 
esta Casa _a minha preocupação, através de 
uma anàJísf: S:ingefa que ~íaço~'!c!sse documen· 
to.- __ _ - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, _quando, 
em 1956, o Pres-idente Juscelino KUbitschek 
lançou seu ambic~g~c;> ~!ano d~ lyletas, erp. 
verdade iiffidõCulnento de intenções acerca 
do encaminhamento das questões nacionais 
durante os cinco_anos de seu governo, poucos 
puderam entender de como tornar viável sua 
proposta- à época, modelo de megalomania 
- sem se afetar a estabilidade económica, 
política e inSfitucTõO.ar aa·N ação -e a Nação 
conhece bem o que foi, realmente, esse s_eu 
plano de metas. 

De fato_. en_ql,lant()_plano económico, trata
V_?-se de um documento inovador, disposto 
a concentrar todos os recursos humanos e 
ma_~ri<lis;· inC'IUSive os iiidisponíveis, piia 
lançar o País no concerto das nações moder
nas, ein nom_e de uiliã competitividade indus
iifat gerada pela vontade polftica, pela oferta 
de mão~de-obra e pela existência de um mer
cado interno disposto a acolher o produto 
nacional como si:rriilar ao estrangeiro. __ 

Estou falando quase que exclusivamente 
do processo desenvolvimentista brasileiro da 
segunda metade da década de _60, que somen
te se tomou possível pelo aumento da capaci
dade energética representada pelas hidrelé
tricas de Fumas e Três Marias, principalmen~ 
te, e pelo incentivo à Petrobrás, que elevou 
sua produção, de 6 mil barris, em 1956, para 
72 rriil, em 1959, chegando a quase 200 mil, 
em 1960. _ 

Contríbuiu decisivamente, tâmbém, a iÕ
terligação rodoviária dos pontos-chave do 
território nacional, dinamizando, ao longo do 

seu traçado, povoados que logo se transfor
maram em pólos de irradiação económica, 
Em 1955, havia 23 mH quilómetros de estra
das concluídas. De 1-g57- a 1900, foram cons
tniídos maís 20 mil quilómetros. 

A agricultura não foi desprezada pelo 
avanço industrial. Ampliou-s_e a capacidade 
de armazenagem, desenvolveram-se técnicas 
modernas de cultivo. Criou-se, como desdo· 
bramento da indústria automobilística, a pro
dução de tratares, de máquinas e de imple
mentas agrícolas. 

A produção de aço, marco decisivo na fron
teira entre os países desenvolvidos_ e subde
senvolvidos, atingiu pataritafes expressivos, 
com a ampliação da Companhia Siderúrgica 
Nacional, que passou das 650 mil toneladas 
produzidas para 1.100 miL A Companhia Si

-derúrgica Belga-Mineira, empeiihâda em 
atingir 300 mil toneladas, elevou seu patamar 
para 500 mil toileladas anuais. A Usiminas, 
a Cosipa, a Ferro e Aço de Y1tóiia e a Acesita 
incorporaram-se a esse efeito multiplicador, 
favorecendo a indústria n~_scentc c emprc· 
gando con~ingente expressivo de trabalhado
res. 

Esse breve sumário. de que ainda partici
pam exemplos eloqüentes de desenvolvimen
to social, nas áreas. de educação, saúde, sa
neamento básico e habitação, princij:mlmen
te, deixa claro que às vezes, um aparente 
devaneio pode levar, com o trabalho abne
gado e com a disposição para enfrentar as 
dificuldades gue a implantação de reformas 
exige, a resultadoS de pleno sucesso. 

Após o Plano de _Metas, os governos Mé
dici, Geisel, FigUeiiedo e Sarney tiveram 
opo_rtl.!_nldade de lançar seus planos nacionais 
de desenvolvimento, com destaque especial 
para o II PND, de Geisel, o único que logrou 
obter resultados satisfatórios. 

Hoje, a Nação brasileira está diante de um 
documento já nascido sob o Siino da põlê~ 
mica, tal o grau de complexidade e de descon· 
fiança em rçlação à implantação do Projeto 
de Reconstrução __ Nacional do Governo Co
Ilor. 

Na verdade, não se trata de uma imposição 
da vontade do Executivo sobre o Parlamento 
e muito menos sobre á sociedaçle bras.ileira. 
Sua b3Se de sUstefltci.ção está no diálogo, na 
negociação, na in_terpretaç__ão dos fatos à luz 
da racionalidade e do equilíbrio. 

Por isso mesmo, trata-se mais de uma carta 
de intenções que de um produto sequer semi· 
elaborado, passível de um debate amplo, an· 
tes da confecção, da discussão e da aprovação 
de sete eme_ndas à Constituição e de 42 proje
tas de lei, além dos dez decretos presidenciais 
necessários a sua configuração. 

De um modo geral, o Projeto de Recons
trução' Nacional vem buscar associação com 
parceiros até então distantes da ação de go~ 
vemos do Presidente Collor, em particular 
os membros do Congresso Nacional, na busca 
de resgatar os compromissos de quebra da 
inflaç-J.d ain_da não cumpridos, exatdmente 
pela ausência do entendimento. 

A política eco~ômic8. do Governo te:m pro
curado, __ com todas as forças, reduzir o ,pata-
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mar inflacionário a índices suportáveis, como 
foram as tentativas formuladas nos Planos 
CoUor 1 e 2. 

O atual projeto nada mais é, portànto, que 
uma retomada do fio inicial da meada, após 
caracterização do fracasso das iniciativas an· 
teriores, só que, agora, confígurado num am
plo processo de entendimento nacional, con
forme quer o Executivo. 

Os pontos cruciais propostos envolvem 
uma boa parte de questões sociais, de certo 
modo operando a fundo no sistema vigente. 

Assim é que, no _que tange à educação na· 
cional, propõe-se eliminar a gratuidade do 
ensino universitário de seu curso, Aqui faço 
um parêntese para lembrar que houve um 
projeto meu, na legislatura passada, nesta 
Casa, propondo o ensino de 3\' grau pago 
que, infelizmente, não prosperou, haja vista 
ter sido inquinado de inconstitucinal - isto 
em troca de prestação de serviços pelo aluno 
a órgãos públicos, no ano ·da conclusão do 
seu curso. 

A atividade sindical, hoje limitada consti
tucionalmente a um órgão representativo pa
ra cada categoria profissional, passaria a ser 
exercida, facultativamente, por mais de um 
sindicato. 

Os estados e municípios deverão também 
financiar a construção e aquisiçãO da casa 
própria, e eu me pergunto, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, como? Os municípios e os 
estados brasileiros estão à mingua, no pre
sente momento. A maioria dos Srs. Governa
dores - os jornais estão a mostrar todo dia 
suas declarações - não estão conseguindo 
pagar sequer a folha dos funcionários. Como 
lhes atribuir maiS essa responsabilidade, co
mo a construção da casa própria, enquanto 
que 80% dos recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, -senam canalizados 
para o financiamento a t:i'abalhadores cuja 
renda não ultrapasse 5 salários mínimos? 

O Executivo pretende também desenvol-_ 
ver um programa de reforma e assentamento 
agrários, pelo uso da maior parte dos recursos 
destinados à atividade agrícola, que hoje se 
prestam a subsidiar a produção. Também o 
IPTR seria aumentado, como forma de deses
timular a especulação com terras rurais. 

Do ponto de vista da economia nacional, 
outros tantos aspectos estão sendo contem
plados pelo projeto, destacando-se a redução 
do Imposto de Exportação para Produtos In
dustrializados, a equiparação das empresas 
estrangeiras âs nacionais para efeito de con
cessão de crédito - o que vãi implicar uma 
modificação, ·via emenda constituciOnal, do 
conceito daquilo que nós, por dois anos, luta
mos para consolidar na nossa pr:esente Cons
tituição ~, a criação de bancos de crédito 
pelas próprias cooperativa<; agiíOOlas, o que 
já foi "extinto há algum tempo. Haja vista 
que esta Casa já ouviu, inúmeras vezes a acu
sação de que os bancos de crédito agrícola 
falíram, porque foram mal geridos, que deve
riam ser centralizados e_tc., a padronização 
da alíquota do ICM sobre produtos agrícolas 
em todos os estados, a eliminação do mono
pólio estatal na exploração do petróleo, nos 

sistemas de teleforiia e na produção e distri· 
buição de energia elétrica. 

Quan.t:oâatividade científica é tecnológica, 
o -proje"to-·prevê o aumento de capacitação 
nacional, pelo estabelecimento de linhas de 
crédito para empresas de alta tecnologia, faci
litar a importação de conhecimentos estran
geiros e reequipar as universidades e labora
tórios de pesquisas. 

As questões ecológicas foram igualmente 
contempladas no Projeto de Reconstrução 
NaciOnal, pela codificação do -Direito Am
biental e pela descentralização da responsa
bilidade pela preservação do meio ambiente. 

O documento, é facil perceber, possui di
mensões que ultrapassam os limites da com
peténcia de um só dos poderes constituídos, 
além de exigir participação multidisciplinar 
para a sua avaliação. 

Trata-se, em verdade, de uma política de 
Goveritci até então desestimulada pela pre-_ 
serverança do fantasma inflacionário em per
manecer rondando a economia nacional e 
corroendo o ânimo dos brasileiros. 

Visando a restaurar a dignidade da moeda, 
é certo provocar alguns atritos na natureza 
de vários interesses que compõem o todo na
cional. Há, no entanto, questões passíveis de 
aperfeiçoamento. Das arestas a serem apara
das, destaco duas que, na prática constituem
se no cerne deste meu pronunciamento: a 
prõJ)OSta de erradic3:ção da aposentadoria 
por tempo de serViço e a eliminação da estabi
lídade do funcionário público, que tão candi
damente o Dr. Kandir quis nos vender, on
tem. 

O legislador Constituciorial,- no- texto re
cém-promulgado, ao manter dispositivos já 
consagrados nas Cartas anteriores, referentes 
à aposentadoria por tempo de serviço, aos 
30 e 35 anos, para a mulher e para o homem, 
respectivamente, agiu compelido por uma 
realidade difícil de ser desmentida. 

Estudos estatísticos mostrain- que a expec
tiva de vida do- povo brasileiro encontra-se 
muíto aquém dos·padrõés-"ideciii eriContrados 
no mundo desenvolvido. O censo de 1980 
aponta para índices em torno dos 60-65 anos, 
fato r determinante para que, a vingar a pro
posta, somente a metade dos trabalhadores, 
em torno de 7 milhões, possam gozar da apo
sentadoria. Na regiáo Norte Nordeste, então, 
o caso seria bem mais grave. Dificilmente, 
alguém gozaria dessa aposentadoria. 

Desse moela, torna-~e difícil contornar _a 
questão, mesmo porque, ao se impedir a apo
sentadoria antes dos 60 anos de idade, grande 
massa de trabalhadores, que hoje iniciam 
suas atividades aos 15-16 anos, estariam acei· 
tando, ainda jovens, burlar a Previdência So
cial, dispensando o registro em carteiras, em 
troço de um salário melhor, induzidos, inclu-
sive, pêlO empregador. _ _-

Ou tio~ aspecto a se collsid€:rar-é o da estabi
lidade do funcionário público, esse trabalha
dor mal renumerado malvisto, sem estímulos 
que o mantenham na expectativa de uma car· 
reira promissora. 

Sr: Presidente, não me canso de dizer, e 
está se tornando até vulgar a minha assertiva, 

que o único patrimôriio do servidor público 
é a sua estabilidade. O servidor público, mal
pago-; malservido, não consegue entesourar, 
não consegue fazer economias, e a única tran
_qüilidade da sua existêncía, seu único patri 
mónio é a certeza de que terá o seu emprego 
até a sua aposentadoria ou até o final do 
seus dias. 

O projeto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
tende a eliniinar essa grande conquista, ponto 
fundamental para o próprio desempenho in
dependente do serviço público. 

A estabilidade está muito mais voltada pa· 
ra o interesse do órgão que do funcionário. 
É ela que impede perseguições, conivênCias 
de interesses escusas e outras anomalias per
niciosas ao andamento da máquina adminis· 
trativa. Para uma chefia mal-intencionada, 
o fim da estabilidade seria uma arma propícia 
ao afastamento de um subordinado zeloso 
que não aceitasse acobertar mazelas e atas 
de improbidade~ 

O Sr. Maurício Córfêa - Púmire-~ V. 
Ex' um aparte? -

-0 Sr. Esperidião Amiri- Permite V. EX" 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Com muito prazer, concedo o aparte ao no· 
bre Senador Maurício Corrêa e, em seguida, 
ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Fran
cisco Rollemberg, V. Ex~ fa:Z Uma análise se· 
gura, séria, do Projeto de Reconstrução Na
cional que o G_ov_erno submete à sociedade 
brasileira. Evid~ntemente que eu me alinho 
àquela corrente que entende que não deve
mos nos portar com aquele maniqueísmo de 
que tudo aquilo que vem do Governo não 
serve, e somente aquilo que elaboramos é 
que presta para a Nação. Gostaria, também, 
de fazer justiça ao teor, à origem instrumental 
do documento que o Governo submete à 
apreciação da socied~de brasileira. Sem dúvi
da alguma que não se trata de um documento 
elaborado com a b_oa técnica legislativa. Quer 
dizer, não se_ trata de uma medida provisória, 
não se trata de um projeto de lei, e. muito 
menos de um de_creto ou de sugestão em for
ma de emenda constitucionaL O que o Go
verno submete à sociedade é um esboço para 
discussão. Às vezes, inquina-se, aqui, que pa
de_ce _ele desse vício, exatamente em decor
rência_ disso. Ora, se o Governo - e não 
estou aqui querendo defendê-lo, quero ape
nas fazer justiça- quisesse uma forma dife
rente, ele teria se valido do instrumental ade
quado. V. Ex~ examina o documento com 
seriedade. Entendo, até, que nós estamos 
pudendo a oportunidade de apressar a dis
cussão, no fórum de debates do Congresso 
Nacional, dessa proposta que o Governo-sub
mete à sociedade brasileira. V. Ex• faz o seu 
exame demonstrar a preocupação sobre dois 
itens- eu diria que tenho muito mais diver
gências a respeito do documento-- essencial
mente: a aposentadoria por tempo de serviço, 
e o instituto da estabilidade. No que tange 
ao instituto da estabilidade, trata-se de uma 
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conquista universal. Se a Constituição -preco
niza que a estabilidade é o instrumento de 
garantia do servidor, na medida em que ele 
tem o estágio probatório, submeteMse a um 
concurso e entra com segurança para o servi· 
ço público, não será através de uma medida 
arbitrária, completamente conhestra, e eu di
ria até feudal, que se irá inibir, coibir, enfim, 
expungir do texto constitucional essa con
quista final, que é do Direito Administrativo, 
universalmente falando, Agora, se se fala na 
estabilidade garantida pela Constituição, no 
art. 19 das Disposições Transitórias, aí, sim, 
seria admissível, porque se refere a funcio
nários que foram declarados estáveis por for
ça de um ordenamento constitucional. Mas 
esses funcionárioS Dão se submeteram a con
curso público, ao contrário- dos outros que 
são funcionários concursados e que se subme
teram ao estágio probatório. No que tange 
à aposentadoria, estou de pleno acordo com 
o que V. EX' falou. No mais, quero congratu
lar-me com o pronunciainento de V. Ex' que, 
repito, trata-se de um exame correto, uma 
visão séria dentro da ótica daquilo que o Go
verno entende para a melhoria do nosso País. 
É claro que, além dessas, com muitas outras . 
não concordamos, como, por exemplo, com 
a extinção do monopólio do petróleo, mas 
se trata de um documento que devemos ex:a- · 
minar, Portanto, acho que já estamos em mo
ra com a Nação. É preciso que haja uma 
concentração de esforços -no Congresso Na
ciorial para o exame, nesse fórum não só da
qUilo que é do Governu ....:... ·e ·o Governo· não 
pode estar de fora dessa participação- como 
as outras sugestões que seguramente iremos 
apresentar. Cumprimento V. Ex' pelo exame 
que faz desse documento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Mesa lembra ao ilustre Senador que seu 
tempo está esgotado. 

O SR. FRANCISCO ~ROLLEMBERG -
Se V. Ex1 me permitir, concederei o aparte 
ao Senador_ Esperidião Amin, antes-agiade
cendo ao Senador Maurício Cãrréa; dizendo 
que o meu propósito casa~se perfeitamente 
com o de S. Ex1 Não pude ater-me aos diver
sos itens por se tratar de um documento mul
tiforme, -polimórfico, corii urilã série enorme 
de assuntos. É evidente que o monopóli.o es
tatal do petróleo e outros que agendo são 
objeto da nossa defesa a mais iiltransigente 
desde a oossa mocidade, desde o nosso tempo 
de política estudantil, e não seria agora, na 
nossa maturidade, que iríalnOs abrir mão des
sa luta que constituiu-o fulcro da alavanca 
da nossa formação polífica· desde os bancos 
acadêmicos. · _ 

Decidimos trazer uma análise, en passant, 
do documento e nos fixarmos em dois pontos 
que são, ao meu ver, no momento, cruciais: 
a estabilidade no emprego, que está levando 
a Nação ~ uma angústia muito grande e a 
aposentadoria. Porém, para quem tem uma 
expectativa de vida como a dos brasileiros, 
ela. chega a ser pouco racional. Nesta minha 
primeira abordagem, eu me ative a esses dois 
EOntos e, com certeza, nobre Senador, eu 

voltarei à tribuna para, depois, analisar, capf~ 
tulo por capítulo, item por item, para trazer 
o meu apoio ao Presidente naquilo que jul~ 
garmos acertado e fazermos a nossa crítica 
daquilo com que não concordarmos, não co
mo cidadão, mas como representante do po
vo nesta Casa. Muito abrigado pelo aparte 

-de V. Ex~ 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. E:<f 
um aparte? 

O~ SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Pois iião. UUÇO; pela ordem, o aparte do DO· 
bre Senador Esperidião Amin e, em seguida, 
o aparte do nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. Esperidião Amin- Serei breve, no
bre Senador Francisco Rollemberg. Quer me 
congratular com V. Ext pelo esforço de apre
ciar um dOcumento que mereCe, sem dúvida 
alguma,, a consideração por parte de todos 
nós. Como estou aparteat"!do V. Ex\ quero 
apenas ·abordar a questão da estabilidade. V. 
Er- era um dos Senadores presentes, salvo 
engano de iniriha parte, no momento em que 
fiz uma interverição, tá! vez um pouco prolon
gada, quando da estada do Dr. Antônio Kan
dir no Senado, há dois dias. Quero apenas 
trazer, mais uma vet, aos meus -nobres pares 
e a esta Casa, como um todo, como institui
ção, uma ·afifmàção, frUto da minha convic
ção. Núni rrióriiento de i:ecessão~ falar em 
perda de- estabilidade e, por conseqüência, 
ameaçar perda de emprego_é instilar veneno 
numa sociedáde. Nun~ esse gest.o será apre
paração da Solidariedade necessária para a 
reconstrução .. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
V, Ex~ teve uma experiência muito interes
sante a esse respeito. V. Ex~ declarou, neste 
plenário e na ComissãO, quando fora gover
nad_or, do. entendimento que fez com -empre
sários da-sua terra num momento de convul
são~ devido a um desastre de ordem climática. 

V. Ex~ çonseguiu dos empre;;ários que não 
demitissem, que todos aceitasSem a redução 
dos salários, a administração do seu estado 
funcionou bem, continuou e venceu a crise. 

O Sr. Jj:speridião Amin- Como disse na
quela opof!:unidade, só para trazer um exem
plo concreto, o Estãdo de Sanfa Catarina con
seguiu a sua reconstrução com Solidariedade, 
e a solidariedade se baseou longe de ameaças. 
de perda da estabilidade e do emprego. Ba
sea-se nuni pacto de não demissào, que eu 
considero a única maneira de exorcizar o ve
neno de"ssa"teiiiiósia-em-ânie-açãr a·sodedade 
tom perda de estabilidade, genericamente, 
e na minha opinião, inconseqüentemente. 

Meus cump-!imentos a V. Ex~ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço o aparte de V, Ex~ Quero lembrar, 
mais uma vez, o fato de que participei, ántes 
de ocupar uma função parlamentar. O Dr .. 
Darei Siqueira ocupara, numa certa ocasião, 
o DasJl, e decidiu colocar em disponibilidade 
um número muito grande de funcionários, 

e tivemos a oportunidade de ver uma coisa 
muito interessante: a duplícidade de funcio
nários na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Os funcionários estatutários, os 
mais antigos, e os celetistas, contratados para 
exercerem as mesmas funções, foram impe
didos de comparecer aos Correios para traba
lhar. Àquela época, eu era médico do Ipase 
e assisti-a psicoses, a úlceras gastroduodenais, 
a enfartes, a crises hipertensivas, em suma, 
presenciei a destruição da pessoa humana, 
pela sensação de inutilidade que lhe havia 
Sido imposta por uma visão, que náo sei bem 
definir, de·um cidadão que pensou que deve
ria modernizar, -instilando no funcionalismo 
público aquilo que V. Ex' bem diz: o veneno 
da desesperança! 

Agora concedo o aparte ao nobre Senador 
José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Fran
cisco Rollemberg, veja V. Ex~, estamos falan
do aqui do chamado Projeto Brasil, do Go
verno. E nós, que somos da Oposição, somos 
tanto da Oposição que vamos fechar questão 
para limitar as medidas provisórias, portanto 
queremos· atingir o Governo não na sua go· 
vernabilidaqe, qão na sua estruturação for
mal de um plano de ação para o Executivo, 
mas o cerne da questão democrática, que é 
desvertir de autoritarismo o Poder Central, 
torná~lo mais democrático. E nisso somos ab
solutamente intransigentes e temos uma posi

, ção inarredável: o PMDB vai fechar questão 
pela limitação das medidas provisórias. No 
entanto, isso também nos dá todo o direito 
e abertura para compreender a crise econó
mica na sua mais ampla dimensão. Daí por 
que entendíamos, e entendemos ainda, que 
o Plano Collor 2 é uma reversão total de 
180 graus do que foi o Plano c·ollor 1. O 
Governo nãO quer confessar, não quer admi
tir - issO é até admissível polificainente -

_que errou tanto no Plano 1. Mas, o Plano 
2 é o oposto· absoluto e diametral do que 

.foi o Plano 1, por isso, aprovamos o Plano 
Ç.oltor 2. Temos, portanto, critérios que são 
baseados em conceitos rigorosamente sinto
nizados com a nossa visão de democracia e 
do interesse nacionãl. Daí por que me sinto 
à vontade para dizer a V. Ex~ que vejo o 
Projeto Brasil bem articulado teoricamente. 
Para quem pretende instalar uma economia 
liberal, de mercado, para quem pretende 
aprofundar o sistema capitalísta ·e moderni
zá-lo no Brasil. Realmente, trata-se de um 
·Plario bem-articulado, bem-pensado. Há 
uma correlação, uma ligação_que o solidifica 
entre o_s diversos pontos. Quero dizer isso 
a· v. Ex• porque me dediqUei a analisar, a 
estudar parfe por parte do Projeto Brasil. 
Portanto, como homem de oposição, tenho 
a convicção de que o Plano é bem articulado 
e de que não se trata de_ uma coisa ligeira 
e irresponsável, como também, não é um jo
go de marketing do Governo. ,O .que o Go
verno não tem, perdoe-me V, Ex•, jamais 
terá este governo, é a capacidade de vincular 
a sociedade a qualquer projeto seu. Isto é 
um mal insanável, é um vício de origem deste 
Governo e que não há, perdoe-me V. Ex~. 
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- santo que consiga reãlizar esse milagre. 
Este Governo não nasceu com laços orgâ
nicos com 11 sociedade, ele não tem ligações 
com os setores representativos e organizados. 
Foi um Governo que nasceu, exatamente, 
em função do desprez.o _às instituições que 
a crise abalava. Por exemplo: o Congresso 
NacionaL Quem não se lembra que, na cam
panha eleitoral, o Presidente Fernando Co
llor, dezenas de_ vezes, usou a imagem do 
plenário do Congress_o Nacional e usou salá
rios de deputados e senadores brasileiros para 
ganhar prestígio junto à população? Quem 
não se lembra que de_zenas de vezes o Presi
dente, enquanto candidato, condenou, de 
forma veemente, os partidos políticos organi
zados, principalmente os mais antigos e os 
mais enraizados na sociedade brasileira? E, 
por out:i"o lado, também se confrontou com 
os sindicatos, as organizações centrais, não 
deixou também de _se ·opor ou de desprezar 
visivelmente as instituições ligadas ao setor 
empresarial. Veja V. Ex•, trinta anos depois 
temos a reprodução perfeita do fenônimo Jã
nio Quadros, que ascendeu ao poder da mes
míssima forma. Ora, um Presidente assim 
não pode pretender um projeto tão articu
lado. Veja V. EX•: eu também,_ como V. Ex•, 
acho que a estabilidade é um direito funda
mental e histórico do trabalhador na função 
pública. Mas, se eu quisesse, por acaso, e 
eu entedesse que é indispensável, é essencial, 
é imprescindfvel para resolver a questão do 
Estado, para faZer uma reforma no Estado, 
readquirir a capacidade de auto_-financiamen
to do estado, a sua_ c_apaddade de investir 
para gerar novos empregos e fazer a socie
dade crescer economicamente de novo, se 
eu pensasse assim, nãO poderia, em hipótese 
nenhuma, prescindir do apoio de amplos se
tores sociais, articuladOS e mobilizados para 
apoiar estas minha!! propostas estruturais no 
campo do Estado, no campo dos monopólios 
estatais, no campo do ensino universitário. 
Enfim, são projetas que demandam uma 
consciência profunda, uma-assimilação Pro
funda e radical da sociedaàe e uma mobili
zação consciente e organizada. Sabe quando 
o Presidente Fernando_ Collor obterá isto da 
sociedade brasileira? Nunca! Nunca! A não 
ser que Sua Excelência volte nc;>vamente à 
planície e peça de novo, através de uma nova 
eleição·e-através da ligação e vinculação orgâ
nica c_om a sociedade, a sua eleição. Porque 
do jeito- em ·que foi eleito, da forma pela 
qual foi eleito e da forma como se posta no 
poder, digo a V. Ex~: isto é impos'sfvel, é 
um sonho shakespeariano de verão. O Presi
dente da República não vai realizar esse pro
utros setores, partidos fortes, organizados, 
lideranças maduras e arraigadas na sociedade 
brasileira, resolvam aderir e defender. Mas 
não vejo isso estar acontecendo. De modo 
que estamos diante de um calhamaço de pa
pel, cujos resultados, infelizmente, não vere
mos. Aprovar uma parcela do plano não leva 
a nada; ele é articulado. Para acabar com 
a estabilidade, por exemplo, na função públi
ca -e aí o Senador Esperj.dião Amin colocou 
muito bem -·é preciso criar o fundo para 

financiamento da conStrução civil e o fundo 
de investimento que vão abrir outras áreas 
de emprego para assimilar essa mão-de-obra 
desocupada. Realmente, o emprego impro
dutivo é contra o Brasil. Temos que criar 
empregos produtivos. Ou se faz todo esse 
projeto como i.Jin plano nacional de desenvol
vimento, articulado, conjuntamente levado, 
ou ele não vale absolutamente nada, não vale 
um tostão, é mera demagogia. Temos um 
belo plano e não temos executores para o 
plano, pOrque esse Presidente não o execu
tará. Quero ser desmentido pelos fatos, mas 
sei que não acontecerá. -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Emiiiente Seitador, agradeço o aparte de V. 
Ex• Acredito que V. Ex~ estava no plenário 
desde o início do meu pronunciamento. Eu 
me referia aos planos que têm sido apresen
tados no decorrer desses21 anos em que per
tenço ao Congresso Nacional e à dificuldade 
para exeqüibilidade de todos eles, para não 
dizer do fracasso de todos eles. É esta real
mente a mi11ha- preOcupação. 

Mas o meu temPo- teimínou.· Assim, não 
devo, não posso continuar :a discutir este tema 
_com V. EX" porque- ó SenadOr que ocupava 
a Presidência antes do Senador Mauro Bene
vides já me havia advertido de que eu estava 
com o tempo terminado. 

Eu diria ainda que o conhecimento da His
tória, a vivêricia desses fatos, o ter estudado 
es·ses PND, esses projetas todos, a certeza, 
c_omó y. Ex• tem, oom:o .eu- tenho, de que 
se trata de um projeto· artiCulado e que deve 
funcionar como um todo, é importante, para 
que nos unamos em torno dó Presidente, para 
que Sua Excelência execute aquilo que é pos
sível ser executado, se não puder ser execu
tado como um todo. 

Eu lhe diria, para coricluir, um conceito 
que ouvi na minha mocidade:__ _devemos co
nhecer a História, mas não podemos ficar 
voltados eternamente para o passado, para · 
não perdennos o nosso próprio futuro. Muito 
obrigado.-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
-{Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. Francisco 
Rollemberg, o Sr. Dirceu Carneiro, 1~ 
Secretário, diiia a cadeira da presidên
Cíã, "q!J"i(Ç ocúpaf].ãpelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ma;,ro Ílenevides) 
-Conce<!-o a Palavra ao nobre Senador Val
mir Ca}npe!o. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF.~ 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, apresento à Mesa Pro· 
jeto de Lei que "dispõe sobre a Pensão Mili
tar". _ 

Tal proposição visa regulamentar o § 10: 
do arL42 da Constituição Federal, que aplica 
aos servidores militares federais e a seus pen-" 
sioniStàs· o 'disposto nos §§ 4~ e 59 do_ art." 
40, que tratam da revisão de proventos e do 
benefício dá pensão por morte. 

O presente projeto visa regularizar, em to
dos os seus aspectos, a Pensão Militar a que 
fazem jus os beneficiários dos se-rvidores mili
tares, integrantes das Forças Armadas- Ma
rinha, Exército e Aeronáutica-, nos termos 
preconizados pela Constituição Federal. 

Recentemente, assistimos a grandiosa ma
nifestação de pensionistas das Forças Arma
das na cidade do Rio de Janeiro, em que 
denunciavam a situação caótica e de penúria 
por que passam. recebendo pensões que, às 
vezes, não cobrem um terço do valor que 
deveriam receber. --

Por tratar-se de proposição que regula dis· 
positivo constitucional e que está consentâ
neO com os· princípios gerais que informam 
a matéria que a trata, além da grande expec
tativa dos milhares de interessados que vêm 
sofrendo pela falta de regulamentação da 
mesma, é que esperamos contar com o inci
sivo apoio de nossos nobres Colegas desta 
Casa para a aprovação do mesmo. 

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

0 SR. JlRESIDE_NTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra. como Líder( ao nobre 
Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Co~ 
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, infelizmente, o Brasil ainda está 
vivendo as repercussões ·negativas, drásticas 

_do Plano Collor I. A decisão de implantar 
no País um plano de contenção inflacionária 
a partir da recessão, ·a- paftir da deliberada 
queda da produção e do consumo, produziu 
efeitOs eXtremamente negativoS na·e-coriomia 
brasileira. São tão negativos que, mesmo que 
tenhamos rompido o processo recessivo, mes
mo que tenhamos quebrado a espinha dorsal 
do Plano Collor I ao aprovarmos, aqui, no 
Congresso Naçiona!, o Plano Collor II, que 
tem uma _estrutura muito semelhante à do 
Plane Cru.Zap_O, mesmo asSim, as repi::icus
sões, tal como bombas de efeito retardado, 
ainda se fazem senti[. . . 

Digo isso l;laseado _nos exemplos vivos que 
tenho visto, que tenho testemunhado no meu 
Estado. Lá no Rio Grancle do Sul, Sr. Presi~ 
dente, costuma-se atingir anualmente uma 
produção de grãos de cinco milhões de tone
ladas. A projeção para este ano estava em 
torno de 5 milhões e 360 mil _toneladas de 
trigo, soja- e outras cUlturas menores. 

Infelizméríte,'parece que não iremos colher_ 
inais do que 2 milhões e 650 mil toneladas. -
De fato, o RiO Grande do Sul vive em c.ondi
ç6es climáticas adversas. A seca, que parece 
já ter adquirido um caráter sistemático, cícli
co, um ~rátei' permanente no clima do Rio 

___ Grande do Sl;l-1. tem grande parte da culpa. 
b verdade. A seca, a estiagem castigou a la

- voura gaúcha. -
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senad.ores, seria 

absolutamente indecoroso, da minha parte, 
seria até imperdoável se eu_tratasse_de trans· 
ferir _ _Qara a_ riatUreza a resPonsabilidade do 
que_ vem acontecendo no Rio Grande do Sul. 
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De fato, o que estamos presenciando são 
situações dramáticas, situações extremamen
te dolorosas. 

Há questão de duas semanas fui convidado 
pelo jornal Folha de S. Paulo para um almoço 
com sua direção. Ao sair daquele encontro 
acompanhando a Deputada Sandra Caval
canti - ela também nesse almoço se encon
trava - dirigimo-nos ao aeroporto para vol
tar a Brasí1ia. O motorista do carro que nos 
conduzia era um jovem por volta dos seus 
25 anos. Quando entrei no carro ele me 
olhou, reconheceu-me e disse: "Sr. Senador, 
eu estou sentado aqui ao volante deste carro, 
trabalhando como motorista, mas sou lavou
reiro, sou proprietário de terras no Rio Gran
de do Sul. A minha família tem terras na 
região noroeste do Estado, mas o castigo é 
tão inclemente que fui obrigado a abandonar 
a terra e a minha família, para vir trabalhar 
aqui". 

Veja V. Ex•, um homem, que poderia estar 
prestando um serviço ine-stiiilàvel do ponto 
de vista da produção de alimentos, foi desvia· 
do para uma outra função, também impor· 
tante, sem dúvida nenhuma, mas que poderia 
ser ocupada por quem estivesse adequada
mente preparado e dirigido para ela. Não 
é aceitável que em uma economia num estado 
de carência como a nossa um lavroureiro por
tador de todo um cabedal O_e_hªPi!itação para 
trabalhar a terra vá dedicar-se a uma outra 
função, seja ela qual for, comei recurso último 
para a sua sobrevivência. 

ConfessO a V. Ex~~ qUe 'aquele episódio 
presenciado pela Deputada Sandra Cavalcan· 
ti me sensibilizou· profundamente, mas aquilo 
era e continua-sendo o atestado triais eloqüen· 
te, mais indesmentível da crise que se abateu 
sobre a lavoura gaúcha. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Senador Esperi· 
dião Amin, com toda honra tem V. Ex~ o 
meu aparte. 

O Sr. Esperidião ADiin - Senador José 
Fogaça, acompanho o seu pronunciamento 
com a maior atenção e gostaria de, em me 
solidarizando com ele, incluir uma expressão 
no seu raciocínio. O maiOr- risco que a região 
Sul corre com -a -repetição _da estiagem e com 
a tentação -do abandono da terra pelo nosso 
pequeno-produtor rural, que é o grande patri· 
mônio economicamente democrático do Sul 
do Brasil, problema maior do que a perda 
da própria produção é o risco da perda do 
modelo, do modelo de distribuição fundiária 
almejada por todos os propósitos de reforma 
agrária que todos enunciam. De sorte que 
gostaria de solidarizar-me com V. Ex", tra· 
zendo a minha preocupação pela insuficiência 
da assistência deferida pelo Governo, neste 
momento de dificuldade que a região Sul, 
no seu setor agríCola, apresenta. A estiagem, 
que a repetição mostra ser cíclica, afeta a 
produção. E se o Goverho não se mostrar 
um parceiro leal - e não se tem mostrado 
-o nosso maior risco, maior que o-da perda, 

repito, do volume de produção, é a perda 
do mQdelo, sobrecarregando as cidades maio
res, para onde migram os lavoureiros desam
parados, abandonando as áreas historica
mente férteis dos nos-sos estados. Do Rio 
Grande do Sul, que é a matriz desse modelo, 
e de Santa Catarina, que até de certo modo 
o aprimorou, mas que de uma forma ou de 
outra representa, na minha opinião, uma de
mocracia económica. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Esperi
dião Amin, V. Ex~ tem esta experiência. A 
realidade de Santa Catarina, hoje, é uma rea
lidade muito semelhante a do Rio Grande 
do S_ul. 

Essa questão do modelo está bem colocada 
por V. Ex' Se ela é absolutamente verdadeira 
em Santa Catarina, o pou"cc)-que ainda resta 
de verdade para isso no Rio Grande do Sul 
não dev:e ser destruído e não deve ser des
mantelado, 

Hoje, o Rio Grande do Sul vem enfren
tando um processo de desmantelamento_ da 
estrutura, do modelo da pequena proprie
dade, E não é s6 o modelo fundiário, ou 
agrário, o modelo também já é hoje depen
dente de uma política agrícola voltada para 
a tecnologia, para o apoio técnico, para a 
assistência técnica, para a irrigação, para o 
aumento da produtividade. O modelo gaú
cho, hoje, não exiS-te só em funÇão da estru
tura agrária e-da divisão da terra e da proprie
dade; é assegurado graças a uma política, sem 
a qual o modelo também não sobrevive. 

Af está o ponto onde eu queria chegar, 
SenaPor Esperidião Amin. Lá, no ano passa
do, por ocasião do plantio, faltou recurso, 
faltou assistê_ncia. 

Tr~;~.dicionalmente, na lavoura de soja, do 
Rio Grande do Sul, temos up1a produtividade 
de 1800 quilos/hectare. Ela não é ainda a 
ideal - estamo!i longe do que poderíamos 
alcançar - mas, sem dúvida é uma das mais 
altas do Brasil~ Este modelo. de excelência 
produtiva depende de financiamento, depen
de de apoio dos recursos financeiros que fal
faiãm no período da recessão, no período 
do bloqueio dos recursos, no período em que 
houve a descapitali:r.ação da agricultura brasi
leira. 

Não_ se faz um plano como o Plano Collor 
I impunemente. Isto tem um custo imenso 
para o País. E hoje, quando enfrentamos a 
seca que assola o Rio Grande do S_ul e Santa 
Catarina, v.emos que os instrumentos para 
nos defendermos dela ou para a enfretarmos 
nos foram tirados, Por isso trago, aqui, a pala
vra dos agricultores do Rio Grande do Sul. 
No Congresso Nacional eles são represen
tados por uma das figuras ilustres do meu 
partido, o Deputado Odacir Klein, que exer
ceu a presídência da Fecotrigo, uma das mais 
representativas federações de cooperativas 
do meu estado. 

Na suplência da minha cadeira de senador 
está um homem com origem também no coo
perativismo, no pequeno e rio médio agri
cultor, nessa ampla classe média rural do meu 
estado, o Dr. Jarbas Pires Machado. É em 
nome dele, em nome do Dr. Odacir Klein, 

em nome dessas figuras extraordinárias do 
Rio Grande do Sul, com as quais me iden
tifico e as qUais aprendi a respeitar pela sua 
luta permanente em defesa dos interesses dos 
pequenos e médios agricultores, que venho 
trazer esta palavra ao Senado palavra de de
núncia da crise que está serid.o vivida. 

O Rio Grande do Sul, hoje, vive uma crise 
na sua produção de grãos, pela falta de finan
ciamento que, somada à seca, se torna desas
trosa e dramática. O nível de produtividade 
de 1.800 quilos por hectare, cai, graças a falta 
de tec[fologia, para 875 quilos por hectare. 
É uma perda que possivelmente vai significar, 
só na área do plantio de _soja, 569 milhões 
de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)
O tempo de V, E~ está esgotado há 12 minu
tos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Agradeço a V. 
Er 

A perda não se dá só no setor de soja. 
A aVicultura hoje é, ao lado da suinocultora, 
um dos elementos importantes da nossa eco
nomia. A avicultura tem, no milho, o seu 
insumo mais iinportante. E teremos uma per

-da de 49% da safra de milho, no Rio Grande 
do Sul. Uma produção prevista para 4,5 mi
lhões de toneladas não ficará acima de dois 
milhões e trezentos mil toneladas. 

A produtividade da lavoura do milho, no 
Rio Grande do Sul, que poderia chegar a 
dois mil e quatrocentos quilos/hectare, não 
passará de uma média de um mil e trezentos 
quilos/hectare. Isto significará uma perda da 
ordem de 279 milhões de dólares para· o Rio 
Gr-anàe do SUl, porqUe terá tambéin de im
portar milho para abastecer os seus aviários, 
que têm um enorme peso, uma enorme im
portânCia na nossa c;;conomia. 

Com isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero trazer um alerta, quero fazer o registro 
da nossa preocupação perante o Senado Fe
deral e trazer um pedido veemente e dramá
tico ao Governo para que, neste momento, 
·se dê conta dO erro que cometeu ao desassitir 
a lavoura na época do plantio, ao reduzir 
o potencial de financiamento, e que acabou 
tendo a repercussão negativa que teve. 

Quero aqui fazer um 3pelo ao Ministro da 
Agricultura e à Ministra da Economia, para 

__ que S. Ex•' procurem uma solução, pois fo
ram assegurados 70 bilhões de cruzeiros para 
-serem distribuídos pelas instituições de cré
dito no Estado, Agora, o Ministro diz que 
tem apenas 4 bilhões para o atendimento de 
urgência em relação aos problemas da estia
gem. Ficamos, assim, estupefatos e decepcio
na;dos. É preciso que o Governo Federal po
nha a mão na consciência e veja que ele tem 
'parte nisso tudo, que ele tem responsabili
dade nisso tudo, que ele está absoluta e inde
levelmente ligado a tudo isso. . .. 
~por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

que trazemos esta palavra, que trazemos esta 
-denúncia ao senado. É um momento dramá
tico para a lavoura do Rio Grande, e ,o Go
verno Federal não pode fechar Os olhos. Mui-' 
to obrigado a V. J;.~· 



Abril de !991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 13 1581 

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

Durante o discurso do Sr. José Fogaça 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente deixa 
a cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Lucidio Porte/la, Suplente de Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa
b6ia de Carvalho. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 

Campos. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cou· 

tinha Jorge. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir 

Gabriel. (Pausa) 
S~ Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador César 

DiaS. -

Q SR. CÉSAR DIAS (PMDB- PR. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores, 
é com grande satisfação _que registro, nos 
Anais desta Casa a instalação, no proxírrio 
dia 15, da Assembléia Constituinte_do Estado 
de Roraima. 

Vinte e quatro constituintes, eleitos pelo 
voto direto da população, irão elaborar a Lei 
Maior de nosso estad_o elegendo princípios, 
definindo direitos e garanTias, dispondo sobre 
a organização estadual e mu_nicipal estrutu
rando os poderes, estabelecendo competên
cias e fixando diretrizes. 

Tendo em vista o entusiasmo que anima 
os constituintes estadQais, independentemen
te do partido .a que pertençam, tudo leva a 
crer que os trabalho!> transcorrerão de forma 
altamente positiva, democrática, célebre e 
com grande participação popular. 

Tenho certeza de que, graças ã competên· 
cia e vontade dos constituintes de trabalhar 
pelo bem comum, Roraima terá brevemente 
é uma Constituição adequada as suas necessi
dades de_ estado recém-constitufdo, que será 
um marco ~m sua história e representará um 
seguro ponto de partida para seu desenvol
vimento económico e social, no rumo da inte
gração oohl as demais unidades de nossa Fe
deração .. 

Com essa expectativa lastreada de otimis
mo e de e.sperança, encerro este pequeno pro
nunciamento, parabenizando o povo de Ro· 
raima por mais este passo na consolidação 
de no~_querido estado._ rumo ã democracia. 

O Sr. Ney Maranhlo -V. F,x11 me conce~ 
de um aparte, nobre Senador? 

O SR." CÉSAR DIAS- Ouço V. Ex•. nobre 
Senador. · 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
César Dias, quero congratular~me com V. 

Ex' ~ t_a_mbém com o nobre povo deste novo 
Estado da Federação, em primeiro lugar, 
porque é um estado rico, mas que precisa 
de decisões políticas para o seu desenvolvi
mento; em segundo lugar, porque lá no dia 
15 deste més, será instalada a nova Assem
bléia Legislativa, a Assembléia Constituinte. 
Neste instante congratulo-me com V. Ex~ co
mo senador deste futuro estado que comple
mentará o desenvolvimento do BrasiL Reju
bilo-me com o seu pronunciamento, pela ma
neira, pela luta democrática do povo de Ro
raima, que é _formado por brasileiros de todos 
os quadrantes do País. Nobre Senador César 
Dias, tive oportunidade de, na sua campa~ 
nha_, acompanhar passo a passo os rincões 

-cie todo o Estado que V. Ex• tão bem repre
senta neste Senado, com a sua capacidade 
e, lá vimos representantes dos estados do Rio 
Grande_ do Sul, P_araná, Santa Catarina, Ma
ranhão, Pernambuco, enfim, toda uma gama 
do povo brasileiro, juntamente com os filhos 
da terra, os nossos companheiros macuxis, 
portanto, parabenizo-me com V, Ex• nesta 
hora em que se congratula com o início da 
independência política do seu estado. Como 
Senador, representando aqui a liderança do 
Governo-. congratulo-me com V. Ex•, para
béns a V. Ex• 

-- -O SR. CÉSAR DIAS -Agradeço a inter
venção do nobre Senador Ney Maranhão, 
que tem demonstrado, nesta alta Casa Legis
lativa, amizade ao povo de Roraima. Com 
a sua ajuda particular junto aos órgãos fede
rais V. -Ex'- nobre Senador Ney Maranhão, 
tem dado um grande estímulo ao povo de 
Roraima. Sempre que precisamos V. EX" tem 
demostrado amizade àquele povo humilde, 
que está totalmente ilhado devido à grande 

~~distância dos grandes centros do nosso País. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ex~? · -

O SR. CÉSAR DIAS- Pois não. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador, 
quero também neste aparte, falar da luta 
que V. Ex~ está empreendendo, com apoio 
deste Senador que lhe aparteia, e das forças 
polfticas ·de Roraima, no sentido de trazer 
para aquele estado da Federação, por onde, 
como eu disse, passará o desenvolvimento 
do País, a energia de Guri, que está sobrando 
na Venezuela. Essa bandeira que V. Ex~ está 
desfraldando terá o apoio das forças vivas 
de Roraima. Com energia naqu-ele grande 
estado da Federação e o complemento da 
estrada de Santa Inês até Boa Vista, Roraima 
vai ter um desenvolvimento que será muito 
importante para o desenvolvimento do País. 
Parabenizo V. Er não só por este pronuncia~ 
menta, mas por essa bandeira que V. Ex• 
está desfraldando, para trazer energia para 
Roraima, a fim de que o empresariado possa 
investir naquele estado que concidero, nobre 
Senador, de Primeiro Mundo. A capital de 
Roraima está mais perto de Miami do que 
de Brasília, está próxima aos Estados Unidos, 
à Venezuela e ao Caribe, O Estado de V. 
Ex~ será um I:ólo de desenvolvimento impor-

tante para o Brasil, V. Ex~ é _um homem co
nheCedor profundo dos problemas de Rorai
ma; V. Ex· começou a sua vida pública como 
vereador, e vereador, nós sabemos, é o saco 
de pancadas de todos; o vereador é quem 
atende o povo de manhã, de tarde e de noite 
principalmente com a profissão de V. Ex•, 
médico. V. Ex' foi o Vereador mais votado 
de Boa Vista, e hoje representa tão bem o 
Estado de Roraima. A bandeira de luta de 
V. Ex~ para trazer energia para Roraima tem 
o apoio deste Senador e, tenho certeza, do 
Presidente da Rep_ública, para o coroamento 
do desenvolvimento daquela região. Para
béns a V. Ex~ 

O SR. CÉSAR DIAS - Muito obrigado, 
nobre Senador. A participação de V. E~ é 
a garantia de que as primícias do estado 

recém-criado são a alvorada promissora·e lu
minosa de que Roraima ainda pertencerá ao 
rol dos grandes estados da Nação brasileira. 

Sr. Presidente, eu gostaria de, a par disso 
tudo, trazer também uma preocupação. Re
cebi telex do Sindi_cato dos Urbanitários de 
Roraima, ao qual estão filiados os (uncio· 
nários da CIA de eletricidad~ e da companhia 
de água e esgoto de Roraima, dando notfcia 
de grande número de demissões (42) ao mes
mo tempo em que manifesta sua preocupação 
com a ameaça de outras na iminência de acon~ 
tecer nos próximos dias, bem comO a canse~ 
qüência que o fenómeno social do des.em
prego acarretará à vida normal_que nosso es
tado está procurando proporcionar aos seus 
cidadãos, oferecendo, na medida de sua pos· 
sibiHdade, condições de convivênc;ia pacífica 
e livre de índice indesejável de atos ilícitos. · 

É bem verdade, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores que este tema, embora com matriz dife
rente, é abordado- e de maneira eloqüente 
....--_.várias vezes neste recintO da Alta Casa 
do Legislativo, e nã"o poderia ser diferente, 
pois ele nos concerne a todos _e _àqueles que 
temos a honra de representar, apesar dessa 
freqüência de tratamento, não creío.~u que 
ele cairá nem nO esquecimento nem no rol 
daqueles temas-tabus que não se discutem 
amplamente na sociedade, porque são reves
tidos de uma aura de mis_téri_o e de grau de 
abstração inatingível, comó s6i acontecer 
com os relacionados com a dfvida interna e 
sobretudo extern_a aí cabendo també_OJ aquele 
referente ao melhor procedimento a adotar
se com vistas a se sanar problemas que exis
tem e que, vez por outra, emergem com tal 
impulso <tue, mesmo as pess_oas neles envol
vidas, parecem estar preSas num beco sem 
saída ou anestesiddas para encontrar uma es
capatória, como 1é o cas_o d'.J problema da 
Previdência Social. _ 

O que estou tentando transmitir a esta ílus
tre audiência nesta manhã é a justa aborda
gem de tema económico corriqueiro no meio 
do povo e de grande atualidade, porque mexe 
com o bolso do. trabalhador e também de 
importância vital, porque o trabalho é a ga
rantia de seu arroz com feijão. Isto _é, o míni
mo do mínimo a que pode aspirar o ser huma
no, devendo ser-lhe assegurado pelo Estado. 
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A essa atitude destruido'ra de empregos em 
voga nos dias atuais-, ·proveniente de firmas 
e empresas criadas com a finalidade de ajudar 
na solução de problemas básicos da popula
ção, tais como transporte, saúde, educação 
vem-se contrapor o fato de constatarmos que 
a missão a que se destinava tal ou qual empre
sa ainda não foi satisfatOriamente cumprida 
como é o caso do setor energético na Região 
Norte, em outras palavras, a região sofrerá 
duplamente: primeiio" porqu:enao dispõe de 
indústrias para absorver a mão-de-obra dü;
pensada pela Eletronorte segundo, porque 
cairá como artefato devastador aniquilando 
com as esperanças de dezenas de trabalha
dores que tanto contribuíram com o seu valo
roso trabalho, para o engrandecimento do 
Estado de Roraima. 

Estará, assim, consUmado mais um grande 
problema social, além dos muitos existentes, 
atingindo duramente o povo tão sofrido do 
meu estado, pois serão 42 chefes de nume
rosas famílias que estarão desempregados, 
arremetendo-se crianças para o caminho da 
fome, miséría ou abandono. 

Este é o apelo que fazemos ao Governo 
Federal para que determine a sustação deste 
ato de conseqü!ncias desastrosas. 

Faço um apelo aos Srs. Senadores para que 
nos ajudem junto ao Governo Federal, no 
sentido de que não se consume a demissão 
desses funcionários. Peço a ajuda dos nobres 
Pares, porque Roraima não tem indústrias, 
tampouco um comérciO estabilizado para ab
sorver essa mão-de-obra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) 
Concedo _a palavra ao nobre Senador Oziel 
Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS· PI. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, acabamos de ouvir dois 
discursos: um levantando problemas da re
gião Sul brasileíra, e •um outro, de nossa 
Amazônia, sobre o jovem Estado de Rorai· -
ma, suas dificuldades, suas agru_ras e a sua 
luta em busca do desenvolvimento. O primei
ro pronunciado pelo Senador José Fogaça, 
e o segundo, pelo nobre Companheiro da 
Amazônia, César Dias. 

Venho à tribuna, mais uma vez, para falar 
da Amazônia. E falar Qa Amazónia quando 
é mais premerite, é mais evidente a cobiça 
estrangeira sobre aquela grande região. 

A Amazônia, pela sua extenção geográ
fica, por ser o maior vazio demográfico da 
face da terra pe(o enorme potencial gerador 
de energia hidráulica, definido nos rios de 
sua bacia hidrográfica, pela quantidade e 
qualidade dos minérios que existem no seu 
subsolo, pela presença ali de tribos indígenas 
aculturadas e em estado primitivo, sofre a 
cada momento no presente, como jamais em 
qualquer outra época, o risco de ser interna
cionalizada, à revelia da sociedade e do Go· 
vemo brasileiros. 

No século passado, eram os franceses que 
queriam anexar o Estado do Pará e o hoje 

do Amapá. Felizmente, tiveram contra suas 
infCilçõcS (is in_tç_rç_sscs cconômicos da Ingla
terra. que também queria apossar-se do Esta
do do Pará. Não fosse a carência de mão-de· 
obra nos Estados Unidos da América do Nor
te_, após a Guerra da Sucessão, a Amazônia 
teria sido ocupada por populações america
nas de pele negra. 

No século passado. a cobiça. o desejo de 
tutelar partia de naçõeS, isOladamente, nos 
dias atuais isso não acontece desse modo. 
São nações que-se _aliam, se associam, se reú
nem e discutem os destinos da Amazônia, 
como os Estados Unidos, a França a Ingla
terra, a Alemanha e até países orientais. 

As armas usadas no presente não são os 
canhões, as metralhadoras ou os mísseis; são 
os meiOs de comunicação. ãima poderosa, 
sem dúVida alguma porque todos sabemos, 
pois sua evolução tecnológica, que uma notí
cia chega a qualquer parte do mundo em pou-
cos segundos. -

E o que fazem os países desenvolvidos, 
essas potências do Primeiro Mundo, no seu 
objetivo de tutdar a Amazónia e ferir a sobe
rania nacional? Usam a defesa do nosso ín
dio, como __ se tivessem tid_o _capacidade para 
defender seus próprios índios. Usam a ques
tão ecológica e do meio-ambiente para fazer 
crer às populações que nós brasileiros não -
temos a_ capacidade, não temos a competên
cia, não temos a responsabilidade de preser
var a nossa grande floresta tropical úmida. 

Mas, na verdade, é preciso que aqui na 
tribuna do Senado nó~, da Amazônia, chame
mos a atenção do Governo e façamos um 
apelo à população brasileira como um todo, 
para que não permaneça nessa situação có
moda, porém antipatriótica, do indiferentis-. 
mo_sobre as questões amazónicas. 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex• me permite 
um aparte'? · 

O Sr. Oziel Carneiro- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão- Meu Líder, Sena
dor Ozlel Carneiro, V. E~. está trazendo, 
boje, pela manhã, para o Plenário do Senado. 
um tema de vital importância para o desen· 
volvimento económico e social do Brasil. Se
nador, eu não conhecia a Amazónia. Tive 
o privilégio de conhecer alguma coistt- da 
Amazônia quando da última campanha polí
tica no Estado de Roraima. Visitei aquele 
grande estado em todos os seus .quadrantes 
e vi o potencial de desenvolvimento daquela 
região. Senador Oziel Carneiro, precisamos 
criar um bloco de senadores e deputados da 
Amazónia, porque os problemas fundamen
tais do desenvolvimento da Amazônia são 
de decisão poHtica, haja vista o problema da
quela estrada que leva ao Pacífico. Essa ener
gia, sobre a qual falei no aparte que fiz ao 
nobre Senador César Dias, sobrando energia 
para Roraima e o complemento até Manaus. 
Tudo_ isso, Senador, exige decisão política, 
porque a Amazónia pede tão pouco! Pede 
apenas esse complemento, porque na hora 
em que a Amazónia tiver a energia e essa 
estrada ligando-a com o Pacífico, o resto ela 

faz. a Amazônia se completa, porque os in
vestimentos irão para lá, porque ficaremos 
mais perto do comércio do Primeiro Mundo, 
do comércio da Europa. do comércio dosEs
tados Unidos, do que São Paulo e o Sul do 
País. Portanto, congratulo-me com V. Ex•. 
empresário progre!-;sista que é, e que conhece 
profundamente os problemas daquela região, 
onde ocupou cargos importantes da vida pú· 

· blica do País. Estamos vendo, agora, Senador 
Oziel Carneiro, uma sabotagem contra _cin
qüenta a sessenta mil trabalhadores que lu
tam diuturnamente para a produção da juta 
daquela região, que, se forem dispensados, 
não terão nem o dinheli'o para comprar o 
sal para colocar nO peixe. V. EX' está lutando, 
juntamente com alguns senadores e deputa
dos, para evitar as importações absurdas des
se tipo de manufaturado que vai prejudicar 
exclusivamente urriã. regiãO como a Amazó
nia, V. Ex"~ sabe o trabalho que vimos em
preendendo para evitar um tipo de _sabota
gem dessas que estão tentando fazer. Entre
tanto, graças ao Governo do PresidenteFer· 
nando Collor de Mello, a área económica 
já está ciente,_e com esta luta que V. Ex• 
vem desenvolvendo, juntamente com o seu 
aparteador e outros senadores, iremos evitar 
esse estado de coisas. No entanto, para isso, 
é preciso que todos nós nos unamos, o Senado 
Federal e a Cãmara dos Deputados, para que 
as decisões políticas sejam em benefício de 
uma região esquecida do País, que constitui 
uma alavanca para que possamos implemen
tar o desenvolvimento político e social do 
,Brasil. Parabéns a V. Ex· 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Muito obri· 
gado nobre Senador Ney Maranhão. 

O objetivO do meu discurso é exatamente 
o de chamar a atenção para os problemas 
-da Amazônia e não apenas para a represen
t_ação daquela r_egião nesta Casa,pOis os sena
dores que integram a bancada representativa 
de unidades da Federação que compõem a 
Amazónia Legal estão sabendo, estão atentos 
e estão agindo em defesa da regiã9. 

O Sr. César Dias- Nobre Senador Oziel 
Carneiro, permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Com muito 
prazer, nobre Senador César Dias. 

O Sr. César Dias - Senador Oziel Car
neiro, a quem muito admiro pela atuação no 
Senado Federal, como Senador amazónida 
também, gostaria de congratular-me com V. 
Ex• e informar ao povo brasileiro que existe, 
já, a formação de um fórum internacional 
de debates, com conselheiros internacionais, 
tudo isso sob o escopo da proteção indígena 
e da ecologia, para fazer uma intervenção 
na nossa Amazónia. Existe, sim, um meca
nismO que· ãínda não deteChtffi.oS ã .suã O"ii
gem, mas é de origem oriental,. européia e 
norte-americana. Eles querem, .realmente, 
internacionalizar a Amazônia. E nós, agora, 
com a furmação deste Bloco Parlamentar, 
queremos levar para_a Amazónia um desen
volvimento com a conservação das suas rique
zas naturais. Falo, ainda, na trilogia: des~n-
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volvimento, ecologia e conservação indígena. 
Mas, as riquezas da- Amazónia não podem 
mais ser postergadas, elas precisam ser dividi
das com o povo brasileiro. Nobre Senador 
V. Ex• trouxe para este Plenário um tema 
de real importância. Se rião tomarmos provi
dências, o mundo vai intervir na Amazônia, 
acabando totalmente com a nossa soberania. 
Existe, Iião só as matas- da AniazÓnia, mas 
um património ainda maior, que são os cabo
clos: o povo, os bandeirantes do século XX 
que estão ali, trabalhando e sustentando suas 
famílias. Muito obrigado. 

O SR. 07lEL CARNEIRO - Agrade
ço a V. Ex• pelo aparte, nobre Senador Cé
sar Dias,. c incorporo o que foi dito por V. 
Ex-, um homem da Amazônia, ao meu disco r
ao. Muito obrigado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permi
ta-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO --Com muito 
prazer, nobre Senador Cid Sabóia de Car~ 
.valho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sempre 
que vem à tnbuQ.a do Senado com um proble
ma de sua região, naturamente dentro do 
compromisso que conduz_iu V. Ex• a des_em
penhar o presente mandato no Senado Fede
ral~ V. Ex~ mostra amplos conhecimentos na 
área social, na área médica profissional e na 
área empresarial, pois já ocupou vários car· 
gos públicos na Administração do País, o que 
lhe deu um conhecimento, cada vez mais pró~ 
ximo, da rea1idade brasileira. O seu discurso, 
desta manhã, além de ser uma prova de co
nhecimento, é, acima de tudo, uma demons
tração de amor a sua parte de chão, ao seu 
torrão natal. A Amazônia, no entanto, está 
formando agora, através de palavras como 
a sua, uma literatura política, uma literatura 
administrativa, substituindo _os Contos e_ncan
tados, as grandes lendas, os mistérios da 
Amazônia. Assjm como há Uma literatura das 
secas no Nordeste, assim conlo há o ciclo 
literáriO da cana-de~açúcar, a sua foi tomada 
por inteiro, por lendas, por acontecimentos 
misteriosos, maravilhosamente narrados por 
grandes intelectuais. Mas agora é a vez da 
realidade amazônica e V. Ex• coopera, exata
mente, para que seja possível avaliar a sua 
triste realidade. Como conservar o nieio am
biente sem impedir o progresso? Corno pres
servara fauna e a flora sem prejudicar a avan
çada economia? Co_roo garantir os pólos in
dustriais sem atingir a altos graus de polui
ção? Mais ainda, como despertar a atenção 
dos governos para esta parte do chão brasi
leiro, a fim de que ali o homem tenha a felici
dade? E o mais importarite- de tudo é que 
o homem seja feliz. Sei que oS atha~ôni.das, 
como diz o nosso companheiro Aureo Mello, 
com tanta preferência, não- São felizes, não 
fizeram l)lli.itas erradicações que deveriam ter 
sido feitas. As endemias ainda estão Já. 

Há ameaças variadas que pairam sobre o 
povo que habita, um a um, cada um dos esta· 
dos dessa região. V. E::J.-' é mediCO~ sabe como 
a febre amarela ainda preocupa; como neces-

sita a Amazônia de l]ospitais específicos para 
doeuçªs_ .tropicais. Tudo V. Ex~ sabe. Este 
aparte não é para acrescer nada à fala de 
V. Er, é apenas para louvar a responsabi
lidade que aqui é expressa e que traz de V. 
Er, através de um bom desempenho, o teste· 
munho de amor, o testemunho de filiação 
ã problemática e à necessidade de solucionar 
aqui!o que acontece e prejudica o amplo terri
tório amazónico-brasileiro. Não acredito 
muito naquilo que falou o companheiro César 
Dias, também da região, que a soberania na
cional seja atingida pela tomada de posse da 
Amazônia por pessoas de outros países. Pen· 
sar nisso é pensar num pesadelo; pensar nisso 
é ter um sonho terrível. O melhor é acreditar 
que as nossas-conquistas serão sempre preser
vadas por um espírito responsável, por um 
espírito pragmático, que domine o Governo 
da República. 

Não concordo com o nobre Senador Ney 
Maranhão que pensa que isso já acontece 
no País. O Presidente Fernando Collor de 
Meilo, nem de leve, parece preocupado com 
a região Amazónica. Parece que para Sua 
Excenlência existem as grandes capitais, os 
grandes estado. O meu Ceará, o Pernambuco 
de Ney Maranhão, a Paraiba de Humberto 
Lucena, o Pará de V. Ex•, o Amazonas de 
Aureo Mello, tenho a impressão que essa 
parte do Brasil não chegou ao coração do 
Presidente, mas vai chegar. Sua Excelência 
é riluito JOVem: ~ terá tempo suficiente para 
Se_nsibilizar-se com a problemática brasileira, 
esquecendo naturalmente o canto da sereia, 
que vem do Rio de Janeiro, nas fantasias 
de Bri~Oia e nas nuances oposicionistas, que 
hoje estão dúbias, para não dizer que estão 
coloridas naquele estado. Era o aparte que 
queria oferecer a V. Ex~ 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Se
nador Cid Sabóia de Garvalho, quando che
guei ao Senado, logo aprendi à admirar V. 
Ex~, pela sinceridade, pelo espírito jovial e, 
sobretudo, pelo seu cabedal intelectual. 

Eu, preferiria, nO momento em que agra
deço a V. Ex" pelo brilhante aparte, continuar 
com o pesadelo referido pelo Senador César 
Dias, de Roraima. 

Realmente, a conjugação de três fatores 
no momento, o problema indígena, o proble
ma da condição ambiental e o constrangi
mento da inadimplência da dívida externa 
brasileira fazeÍn com·que as nações do Primei
ro Mundo se_ organizem e se preparem para 
impor ao povo brasileiro o destino da região 
Amazônica. 

Em momento nenhum, nenhum de nós 
amazônidas nos preocupamos em que a Ama
zônia seja ocupada militarmente. Isto é coisa 
do passado. A Amazônia está sendo ocupada 
exatamente naquele espaço espiritual, na sua 
capacidade e liberdade de pensar para dirigir 
e definir os seus destinos. Este é o problema 
da Amazônia. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex~ 
está falando apocalitiCamente, mais que Nos
tradamus! V. Ex• está me deixando temeroso 
neste final de século. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - E>ta é a 
ameaça da soberania nacional, porque a 
ameaça da soberania nacional não se cinge 
apenas à ocupação militar do território; ela 
está também diretamente afetada pela in· 
fluência externa no direito de pensar, agir 
e definir os destinos de nossa terra. É sol,> 
este aspecto que enxergo a soberania do País 
ameaçada em relação à importância da Ama
zônia, pelas condições que ofereci no início 
do meu discurso. 

É preciso retornarmos à decada de setenta 
a chamada Década do MiJagre. Alguns mega
projetos foram pensados e iniciados na região 
Amazónica. E o que resta hoje? A rodovia 
Transamazônica não passa de uma viela esbu
racada e intransitável. O seu projeto de colo~ 
nização está abandonado e os colonos de ou~ 
tras regiões que ali chegaram estão entregues 
à própria sorte, sem assistência técnica e até 
sem assistência à sua própria saúde e instru
ção. 

O Sr. Ronaldo Aragão --Permite-me V. 
Ex~ um aparte, nobie Senador Oziel Carnei· 
ro? 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Logo a se
guir, nobre Senador Ronaldo Aragão. 

A rodovia Cuiabá-Santarém, que abriria 
o Porto de Santarém ao escoamento da pro~ 
dução do Centro-Oeste, em especial do Esta~ 
do de Mato Grosso, tem um quadro mais 
dramático e mais triste -do que o d_a Transa
mazónica. 

O Projeto Noroeste, _que também benefi· 
ciaria os Estados de Mato Gross_o, Rondônia 
e Acre, está abandonado, está totalmente en
tregue à sua própria sorte, com a agravante 
de que foi financiado com recursos do Banco 
Munciial. 

A famosa abertura do Brasil para o Pací
fico, já com viabilidade de financiamento as
segurada por países do Oriente, diante da 
questão ecológica, diante do problema am
biental, ficou em compasso da espera; o pró· 
prio governo japonês anunciou que iria rever 
a sua posição de financiar esse projeto. A 
verdade é que Porto Velho não será ligada, 
pelo menos neste final de século, a Matari, 
no Peru, e o Brasil não abrirá as possibi
lidades de ocupar uma das maiores e mais 
promissoras áreas de comércio mundial, que 
é. sem dúvida, a região do Pacífico dos Esta
dos Unidos e do Oriente. 

E o Projeto Calha Norte, um. projeto de 
ocupação apenas com integração dos Gover
nos Federal, estaduais e municipais, uma ex
celente concepção de ocupação da Amazónia 
sem militarizá-la, está, também, praticamen
te parado por falta de recursos. 

Pelo menos na década de setenta a do mila
gre. a Amazônia foi lembrada. Na década 
de 80, a Amazônia foi esquecida e, na década 
de noventa a Amazônia permanece perplexa 
diante das incertezas do futuro que aguarda 
a sociedade brasileira nesta última década do 
século atual. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 
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O SR. OZIEL CARNEIRO - Com prazer, 
concedo o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Esperidlão Amin - Senador Oziel 
Carneiro, desejo me solidarizar com V. Ex~. 
pelo seu pronunciamento enfatizando que 
não é apocalíptico, absolutamente, o que V. 
Ex~ diagnostica. Só os ingênuos e os desinfor
mados não percebem que a cobiça interna
cional, que sempre teve como foco a Amazó
nia, mudou de veste, mudou a pele, mudou 
a camuflagem, mas não mudou na essência. 
Antigamente, o colonialismo se manifestava 
de uma forma; hoje, o colonialismo é muito 
mais refinado, bm,ta que se veja como a··s-u
perpotêncía, os Estados Unidos da América, 
controla a informática, o dinheiro e os arma
mentos de primeiro nível. Não controla mais 
a industrialização, controla só a nata. O resto 
faz parte da chamada divisão -íiltáriacional 
do trabalho - e o Brasil pode até fabricar 
sapatos, não é? É um mercado disponível, 
é uma atividade industrial disponível para to
dos, para quem quiser. Dinheiro. informática 
e armamentos de primeiro nível são a nova 
forma de colonialismo. Então, a Amazônia 
-falo como brasileiro de outra latitude, mas 
também imbuído de paixão pelo meu País 
como um todo e pela Amazónia em particular 
- a Amazónia é o foco da cobiça interna
cional, refinada, atualizada, mas, ainda as
sim, dotada da truculéncia a que se referia 
o Senador César Dias; truculéncia que se está 
verificando lá no BID. É truculência. Vetar 
um empré..c;.timo para saneamento básico de 
um país é truculência. Senador Oziel Car
neiro, valho-me deste aparte para trazer a 
público aqui uma informação que me foi pres
tada pelo Senador Amazónino Mendes. Pes
soalmente, telefonei para o ministro interino 
das Relações Exteriores, Embaixador Mar
cos Azambuja. S. Ex• me confirmou a exis
téncia do projeto, mas não tive acesso, ainda, 
a uma cópia desse projeto de autoria do Sena
dor Edward Kennedy, projeto de lei que tra
mita no Senado norte-americano, que auto
riza o envio de consultores técnicos norte-a
mericanos para assistirem as tribos indígenas 
brasileiras. Só não torno isso uma denUncia, 
porque não conheço ainda o texto do projeto. 

O Ministro interino das Relações Exteriores 
confirmou a existéncia, que havia sido anun
ciada pelo Senador Amazonino Mendes, des
se projeto de lei tramitando no Senado norte
americano. Então, fecho o meu aparte, que 
já vai muito longe, para me solidarizar ·com 
V. Ex' e dizer que, sem dúvida, a forma de 
"internacionalizar" a Amazónia, que os mais 
espertos e mais poderosos do dia engendra
ram, é a censura via opinião pública intefna
cional à autodeterminação brasileira. Porque 
temos o direito de errar, e, se possível, menos 
a política indígena. Quem foi que errou mais 
na política indígena do que aqueles que vêm 
apontar as nossas chagas? Esses mesmos que 
querem enviar consultores-técnicos para cá. 
Já pensaram em enviar John Wayne ou 'o 
Coronel Custer, Comandante da 7• Brigada 
de Cavalaria dos Estados Unidos para nos 
orientar na condição de indigenistas ou, 

quem sabe;--Búfalo Bilf- esses são os verda
deiros indigenistas americanos. Se V. E~ me 
permite, se nós quiséssemos retribuir a in
fluência que eles têm exercido sobre nós, até 
deveríamos lançar o Kevin Costner do filme 
"Dança com Lobos" como candidatos à Pre
sidente dos Estados Unidos para ver se conse
guimos alguém que pensa um pouquinho co
mo o Terceiro Mundo. Meus cumprimentos 
a V.Ex• - -

O SR. OZIEL CARNEIRO- Nobre Sena· 
dor Esperidlão Amin, o aparte de V. Er, 
como sempre-muito intetigente, muito lúcido 
e muito objetivo, traz, sem dúvida, a nós 
da Amazónia, a solidariedade do homem pú
blíco, experimentado e reconhecido, nacio
nalmente, pelo que tem feito em benefício 
JlâO apenas do seu estado,_ Santa Catarina, 
-conio, também, ao resto do nosso Brasil. 
Agradeço a V, Ex~ 

O Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Um instante, 
nobre Senador Ronaldo Aragão. Já ouvirei 
o aparte de V. Ex• Antes, eu gostaria de dizer 
que na Amazónia, dentro daquela linha de 
raciocínio que vinha desenvolvendo, até a Su
dam, com o seu pomposo tftulo de Superin
tendencia de Desenvolvimento da Amazó
nia, um organismo que foi criado com o obje
tivo de fazer O désênvolvimf:nto econômíco 
e socíal da região, é um órgão esvaziado. 
Até pouco se fala em Sudam na própria re-
gião. -

O seu cOnselho deliberativo praticamente 
perdeu a representatividade política porque 
muitos ministros não tiveram a consciência 
e o patriotismo" de encaminhar para represen
tá-los nas reuniões do Conde!, funcionários 
quêtiv-esseni;perci -menos, a -condição funcio
nal dentro de sua repartição do Governo para 
influenciar em decisões ou fazer repercutir 
aqui aquilo que era discutído pelas comuni
dades que tinham acesso à reunião do Conde! 
através da representação dos Srs. governa
dores de estado. 

Nesse sentido, encaminharei à Mesa, se
gunda-feira, projeto criando o Conselho de 
Desenvolvimento Econômíco e Social na 
Amazónia e, dentro da Sudam, um Conselho 
Técnico para tratar dos assuntos de rotina, 
como a aprOvação de projetas que deman
dem recursos do Finam, convênios de assis
tência técniCã. ou de assistência financeira pa
ra os organismos que atuem ·na Região. No
bre Senador Ronaldo Aragão, honrar-me 
com seu aparte. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Oziel 
Carneiro, ouço com atenção o pronuncia
mento de V. Ex• Ninguém melhor do que 
V. "Ex• para falar sobre a Amazónia. 

Não acrescentarei muito neste meu aparte 
ao que já foi dito pelos companheiros que 
me antecederam. Mas, como representante 
da Amazónia Ocidental, todos os dias chamo 
a atenção do Governo Federal, das autori
dades, a respeito da falta de planos e projetos 
para a região Amazónica, para a agressão 

..... :.: CõlnO dTSSe mUito liem o nobre Sen-idor 
Esperidião Amim- dos organismos interna· 
clonais contra a Amazônia. O que é mais 
triste, mais estarrecedor é que, numa confe~ 
rência feita em Londres -se não me engano 
-o nosso MiriiS:trO das Relações Exteriores 
teria dito que a Amazónia é um património 
da humanidade. Ora, Sr. Presidente, Srs, Se
nadores, nobre Senador Oziel Carneiro, esta
mos lutando para que a Amazônia tenha um 
lugar ao sol no Brasil, para que a Amazónia 
participe do desenvolvimento sócio-económi
co desta Nação, para que a Amazônia seja 
olhada pelo Governo Federal de outra manei
ra, para que seus problemas sejam equacio
nados e resolvidos na sua grande maioria. 
E eles são muitos- problemas de saúde pú
blica, problemas de infra-estrutura, proble
mas da Sudam, problemas da Suframa etc. 
E o que estamos vendo? Não sei se é Yerdade 
que S. Ex~ o Ministro das Relações Exterio
res, segundo informações, teria dito que a 
Amazónia é património da humanidade, co
mo uma forma de facilitar empréstimos para 
o Brasil. Não é possível que nós, da Amazô
nia, nem nós do Brasil, venhamos a aceitar 
essas colocações. Estamos aqui no dia·a-dia, 
chamando a atenção para o problema indí
gena , para as demarcações, para o problema 
das endemias na região Arriazóníca.- O meu 
estado, Rondônia, sofre, hoje, problemas de 
oropochi arboviroses. Os meiOs de ComUni
cação nacional estão trazendo ao conheci
mento da Nação o pi'Oblema que -está"-oOOr
rendo na cidade de Outro Preto do Oeste, 
Estado de Rondônia. E, o que se está tentan
do vender a esta Nação e à parte desta Nação, 
que ê a Amazónia, nos fóruns internacionais? 
Estamos lutando, todos os dias, nesta Casa, 
para que a representação da Amaz<]nia parti
cipe efetivamente _da Eco-92. Estamos cir
cunscritos ao plenário desta Casa. Não há 
reprec_ussão! Disse aqui, também, o Senador 
Esperídião Amin, que- o-senador americano 
Edward Kennedy, apresentou um projeto no 
Senado americano, querendo fazer ulna polí
tica indígena aqui, quando eles já a fizeram 
lá nos Estados Unidos e o resultado é esse 
que· estamos vendo. Foi a devaStação, foi a 
destruição da cultura indígena. Fiquei sllrpe· 
so quando o ministro, da responsabilidade 
do Ministro das Relações Exteriores deste 
País, deu aquela declaração para sensibilizar 
os organismos internacionais, aqueles que es
tão com dinheiro, aqueles que têm a obriga
ção, podemos dizer assim, porque a nossa 
dívida já foi paga várias vezes só coin o au
mento do juro flutuante. É isso, Sendor Oziel 
Cairie-irO, que não possO -aceitar. Nós rião 
podemos fazer como o avestruz. A Amazónia 
existe, os seus problemas silO váriOs. Falou 
mujto bem V. Ex~ a respeito dos projetas 
de ã.ssentamento do Incra, que não progre
diram. Os colonos foram jogados no meio 
da mata sem nenhuma assisténcia e estão sen
do dizimados pela malária, pela febre ama
rela, pela leishmaniose, pela hepatite, pela 
hanseníase. São vários organismos interna
cionais com umã- política de achatamento do 
desenvolvimento da Amazónia. São políticas 
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dificultando o progresso e facilitando a saída 
daqueles que acreditaram no desenvolvimen
to dessa região do País. Portanto, nobre Se· 
nadar Oziel Carneiro, não vou calar; vou per· 
sistir; vou insistir. E vou continuar mais amiu
damente chamando a atenção do Governo 
para a sua irresponsabilidade com relação a 
região Amazónica. Não é poss(vel, nobre Se
nador Oziel Carneiro, que Cste País não tenha 
um plano que compatibilize a natureza e o 
homem. Porque não interessa existir a natu
rez~ s~m o homem. E aqui disse muito bem 
o nobre Senador César Dias: "Precisamos 
ter cuidado para que não se dê um património 
nacional, que é a Amazônia, em troca da 
negociação da dívida externa deste País". 
Portanto, nobre Senador Oziel Carneiro, es
tamos no mesmo barco. Vamos lutar, não 
vamos calar. Vamos contra tudo e contra to
dos, mas vamos chamar a atenção deste País 
e do mundo, porque saóemos que a potencia
lidade da Amazónia pode contribuir para di
minuir o sofrimento não só do BrasH, mas 
de toda a humanidade. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Muito abri· 
gado, nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Presidente já dá sinais de luz verme
lha, anunciando aproxiniação de esgotamen
to do tempo, mas antes de concluir meu dis
Cl.lrso, eu gostaria de ouvir o aparte que é 
soliCitado pelo nobre Senador e amigo, gran
de conhecedor da região Amazónica, o inte
lectual Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Muito obrigado pelas 
boas referências de V. Ex•. Muito obrigado 
a Esperidião Amin, companheiro de Sa.[lta 
Catarina; qUe permanentemente associa a 
sua voz em defesa do nosso rincão, da nossa 
área; a Ronaldo Aragão; a César Dias, a Cid 
Sab6ia de Carvalho e a todos os patriotas 
que compõem esta Casa, que levantam sua 
voz como flama, para defender um pedaço 
do Brasil que está ameaçado de nos ser rouba
do, retirado, e iminência de ser internacio
nalizado - os indícios cada dia são mais fre
qüentes, nobre Senador Oziel Carneiro. Ca
da dia mais se manifesta essa cobiça, que 
já foi denunciada por Arthur Cezar Ferreira 
Reis, e que em tantas ocasiões, iiã-Amazónia, 
foi combatida por toda a sua mocidade, por 
todos os seus pat!iotas. Acredito que o Presi
dente Collor já esteja alerta com relação a 
isto. E a p:rova disto é que ele estava ainda 
ontem no bojo de uma embarcação, cruzando 
as águas do Amazonas e assistindo a um com
bate simulado entre belonaves na nossa Mari
nha de Guerra. Quero acreditar, inclusive, 
que as próprias declarações do Ministo à as-
Relações_ Exteriores realmente não tenham 
sido felizes com relação à sua universalidade, 
Sr. Senador Ronaldo Aragão. Talvez ele esti
vesse, como disse o Sr. Ministro da Guerra, 
se referindo apenas aos países da área amazó
nica. Talvez seja esta a ri.ossa sorte, porqUe 
os países da área amazónica têm condições 
de se unir para defender não somente a Ama
zônia brasileira, como a Amazônia p·eruana, 
a Amazônia equatoriana, a Amazônia colam· 
biana. Mas tenhamos certeza óe que o perigo 

está iminente. Estamos, assim, como um 
imenso pedaço de carne ante o qual se apro
xima uma ªlcatéia d~_lobos esfomeados. E 
eles já deixam escorrer a sanha da sua voraci
dade na direção da nossa rechã. Por isto, 
nobre Senador Oziel Carneiro, V. Ex', como 
todas as vozes que se erguem em defesa da 
Amazônia, num clarim de alerta n~te instan
te, V. Ex~ está cumprindo com seu dever não 
somente__de amazônid..a, mas seu dever de bra
sileiro. É preciso que os representantes, os 
Srs. Senadores e Deputados, todos aqueles 
que fazem parte do grande Brasil, percebam 
a gravidade desta situação. A Amazónia já 
está sendo invadida através intromissão indé
bit_a de figuras estrangeiras, que_aqui vieram 
a [Ítulo de proteger os índios, explorando a 
ignorância de certos chefes tribais, para dar 
a impressão de que os índios eram massa
crados com a conivéncia de todos os brasi
leiros. A verdade é que temos que defender 
essa área deste País, para que não se deflagre 
uma guerra, não se estabeleça essa infelici
dade1 justamente na terra verde, na área on
de se denota a esperança na própria cobertura 
vegetal da nossa terra. O que não podemos 
é deixar a Amazônia transformada num san
tuário e apenas cortado pelas pistas clandes
tinas dos contrabandistas de ouro e de narco
tráfi_cg_._ como lembra muito bem o nobre Se
nador Ronaldo Aragão. O que não é possível 
é que permitamos que elementos alienígenas 
pretendam legislar nos Estados Unidos da 
América do Norte a respeito dos nossos ín
dios, quando eles_ são parte· da Amazônia e 
essencialmente parte do Brasil, integrados in
clusive na nossa sociedade, por isso a sua 
diminuição, que era outrora de mais de 5 
milhões de cidadãos, hoje está reduzida a 
260 mil. Não foi em matança, como fizeram 
os americanos, mas foi em integração, em 
miscigenáção, e o caboclo amazónico é a 
maior evidência de que o índio se misturoU 
com o branco para formar o habitante daque
la terra e se tornar o homem da r~gião. Quero 
felicitar a V. Ex~ pelo seu excelente discurso, 
que é ni3is Um de todos nós quepertencemos 
àquela área, nós que somos os caboclos dos 
rios e aqui estamos para levantar perante o 
Brasil e a sua responsabilidade e pedir a aten
ção dos outros brasileiros para defender o 
nosso torrão, porque realmente é um dos mo
mentos mais cruciais pelos quais está atraves
sando a grande Amazônia brasileira. Muito 
obrigado, Sr. Senador. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Obrigado, 
nobre Senador Aureo Mello, pelo enrique
cimento que V, EX" faz ao meu pronuncia
mento, quando chamamos a atenção de toda 
a Nação brasileira para a grande ameaça que 
é, sem dúvida nenhuma, a tutela internacio
nal sobre o futuro da grande região brasileira. 

O Sr: Jonas Pinheiro-Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Oziel Carneiro? 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Com prazer, 
ouço o nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador 
Oziel Carneiro, agradeço a gentileza de me 

haver concedid_o o aparte para dizer-lhe que 
estou ouvindo atentamente o pronunciamen· 
to de V. Ex•, como ou vi os vários __ apartes 
que foram produzidos aqui pelos Senadores 
de outras regiões do nosso País. Isso traz para 
nós, da Amazónia, uma cranqüilidade .muito 
grande em relação aquílo que está para acon
tecer, como a EC0-92. Realmente, devere
mos estar unidos, irmanados, nós, da Amazó
nia, recebendo as demonstrações de solida
riedade, corno ouvimos aqui dos Senadores 
Esperidião Amin, de Santa Catarina, e Cid 
Saboia de Carvalho, do Ceará, e de outros, 
que se solidarizam com as suas palavras com 
a causa da nossa Amazônia. Devo, também, 
dizer que na próxima semana a Comissão de 
Relações ExteriOres ·estará recebendo, -por 
convocação, a visita do Sr, Ministro das Rela
ções ExteriOres, Ministro Francisco Rezek 
convocado para falar, entre outros assuntos, 
sobre a realização da EC0-92. E esse deve 
ser o objeto principal das nOssas preocupa
ções, pciique estamos se.-ntrhdo que_ está se 
armando um complô internacional, sob a 
bandeira do preservacionismo, para manter 
intocad_a a nossa região, e com essa intocabi
lidade manter o nosso povo cada-- vez mais 
pobre. Somos preservacionistas, sim, mas so
mos desenvolvimentistas. Não podemos con
cordar, jarriaE;, COffi -esse corilpfô -ip.ternacio· 
na!. Levantaremos a nossa voz aqui, no Sena
do, com a solidariedade dos outros compa
nheiros das outras regiões - solidariedade 
já demonstrada no dia-a-dia das nossas ativi
dades - e nos prepararemos para rebater 
qualquer ameaça ã soberania nacional e, em 
particular à soberania da Amazônia. Louvo 
as palavras de V. Ex~. e somo a elas as minhas 
palavras. Estaremos solidários na defesa des
se nossO b_em comum, desse nosso património 
que é a Amazônia. Mas, na próxima reunião 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, considero muito importante que ali 
compareçam, unanimemente, todos os Mem
bros daquela Comissão e os demais senado
res, para que possam ouvir o que pensa o 
Ministro Francisco Rezek sobre a organiza
ção da ECO 92. O Senaâo não poderá ficar 
à parte. Haveremos de nos inserir na pauta 
daquele congresso, com representantes, pa
lestrantes, para, melhor do que ninguém, de
fendermos a nossa Amazônia. 

Este era o aparte que eu queria oferecer 
a V. Ex•, e dizer ·da nossa solidariedade; a 
nossa luta, a nossa campanha, que haveremos 
de fazer daqui para frente, tei'á que ser cada 
vez mais forte com a união de todos para 
a defesa da nossa Amazónia. Muito obrigado. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- MUito õbl-i
gado nobre Senador Jonas Pinheiro, pelo 
aparte que V. EX" acaba de acrescentar ao 
meu pronunciamento. Tenho certeza que to
dos nós, que compomos a Bancada da Ama
zônia no Senado, esi:arem,os presentes à reu
nião da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, por ocasião da visita do Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, traZendo 
as idéias, os objetivos da ECO 92, segunda 
reunião patrocinada pela ONU, para tratar 
do meio ambiente. 
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E para encerrar o meu discurso. exatamen
te para que alguns brasileiros não continuem 
ingênuos, encarando o problema de cobiça 
sobre a Amazónia com boa fé, eu gostaria 
de chamar a atenção para alguns fatos. 

Primeiro, a revelação fefta pelo nobre Se
nador Ronaldo Aragão, do posicionamento 
assumido pelo Chanceler brasileiro em uma 
região, em um País estrangeiro. Aí ficou ca
racterizada a premência e o constrangimento 
da inadimplência da dívida externa, que não 
pode, absolutamente, ser resolvida, ali~nan
do a Amazónia. 

Segundo, a revelação do nobre Senador 
Esperidião Amin sobre um pmjeto apresen
tado no Senado americano pelo Senador Ed
ward Kennedy, em que ele propõe que o go
verno americano designe conselheiros para 
participar das sociedades brasileiras que tra
tam do problema do nosso índio. 

Terceiro, eu gostaria de mais uma vez, cha
mar a atenção do Senado Federal, da própria 
sociedade brasileira e do Governo na sua área 
executiva, para aquela observação do Presi
dente da França, François Mitterand, quando 
ele disse que em se tratando de questões am
bientais a soberania dos povos tem que ser 
revista no seu conceito. 

E. finalrile-rit6, exatamente sobre a ECO 
92, aqui referida pelo nobre Senador Jonas 
Pinheiro, gostaria de chamar a atenção da 
comunidade científica com atuação na Ama
zónia: suas lideranças políticas, empresariais 
e trabalhadoras, seus governadores, para que 
estejamos atentos e preparados para evitar 
que entre as conclusões da EC0-92, a reali
zar-se no Rio de Janeiro, em setembro de 
199Z; ilão se estabeleça uma convenção que 
determine uma hipoteca ecoLógica sobre to
dos os bens naturais existentes na Amazônia. 
Porque isso será, sem dúvida, a renúncia de 
todo povo brasileiro â sua soberanfa, à sua 
autodeterminação e ao seu desejo de desen
volver a Amazônia, preservando os seus ecos
sistemas. Nunca, porém, aceitando que a 
Amazónia seja preservada e intocada como 
defendem certos setores do próprio Governo. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lúcidio Portella) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães: 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu pretendia fa
zer um pronunciamento, mais uma vez, sobre 
o cacau, mas vejo que estamos com a sessão 
para se esgotar, e há ainda alguns outros ora
dores. Então, eu gostaria apenas de fazer al
gumas considerações. 

Em primeiro lugar, parabenizar a Bancada 
da Amazônia, porque, atingamente, dizia-se 
que aqui, quando alguém falava em assunto 
do Nordeste, o Senado ficava atento e os 
senadores do Nordeste corriam imediataM 
mente ao plenário, para manifestar sua soli
dariedade ao assunto que estava sendo tra
tado. 

Hoje vejo que a Bancada da Amazônia 
está mais atenta, mais solidária entre si, e 

começa a fazer suas reivindicações, sem preo
cupações de cor partidária, para atentando 
as necessidades da região. 

Assim, quero lembrar à Bancada amazo
nense que o cacau talnbém interessa ã região, 
embora sem aquela importância que tem hoje 
na econornia.haiana. 

Por repetidas vezes, tendo solicitado do 
Govettlo ã atenção para a nossa região a re
gião cacaueira da Bahia, responsável, ainda 
hoje, por cerca de 80% da produção do cacau 
do País, de um País que é o segundo produtor 
mundial de cacau. 

Sr. Presidente, este pronunciamento de ho
je era mais uma manifestação, talvez o último 
grito de pedido de socorro ao Governo Fede
ral para que leve à região do cacau a assis
tência que essa região está necesSitando. 

Por várias vezes já repeti que estamos com 
um desemprego da ordem de duzentos pes
soas, estamos com falências constantes e re
petidas de pequenos produtores de cacau, 
estamos com a famosa "vassoura-de-bruxa" 
tomando conta da região, uma doença, uma 
praga que foi responsável pela extirpação, 
pela derrubada de 90% dos cacauais da Vene
zuela e Colómbia e do Equador. Hoje, por 
não tomarm-oS o cuidado ne'cessário, estamos 
às vesperas do extermínio dos cacaueiros 
baianos. Temos que ter ciddádo! 

Sei que aqui há uma representação parla
. mentar do Ministério da Agricultura, que, 
sempre que falo, pede a cópia do meu discur
so, cumpre com sua obrigação, leva o discur
so ao conhecimento de alguém no Ministério, 
mas de lá nada vem. 

Já estou cansado de me ouvir, fá estou can
sado de falar, agora vou querer ouvir. Estou 
aqui apenas_ para anunéiar à Casa que vou 
providenciar a convocação do Sr. Ministro 
da Agricultura. Agora é a hora de S. Ex• 
falar aqui sobre_ a poUtica do Governo ares
peito do cacàu. Além_ disso, talvez aproveite 
para pedir para que fale sobre outras coisas. 
Mas pelo menos, quero ouvir o que S. E~ 
tem a dizer sobre o porquê de até hoje o 
Governo Federal não ter tido a menor preo
cupação com a questão do cacau na Bahia. 

Esse negócio de dizer que as dívidas de 
algunSiãZendeíros foram prorrogadas não é 
tudo, não é isso que se quer. Lógico que 
isso tanlbém é importante, mas não é essa 
a política para o cacau. 

Nós queremqs saber por que até agora não 
se fez uma polCtica para aumentar o consumo 
interno do cacau. Por que até agora não se 
fez, não se _deu à Ceplac os recursos neces
sários para se combater a "vassoura-de-bru
xa" do cacau. 

São essas questões que não queremos ficar 
aqui repetind<?_. __ A cada dois meses estamos 
nesta tribuna falando, e o Senador Ronaldo 
Aragão ra:mbém, dando a participação da 
Ainazônia ness.e pronunciamento. 

O Sr. Ronaido Aragão -Ficamos circuns
critos a este plenário. 

O SR. JU'i'AHY MAGALHÃES -Fiquei 
agora satisfeito, Srs. Seiiadores. Estou ven
do o Vice-Líder do Governo apertando o bo-

tão para falar. É a primeira vez que vefo 
um Uder do Governo falar sobre cacau neste 
plenário. 

Como o Senador Ney Maranhão é solidário 
nessas coisas - até demonstrou isso, sendo 
solidário com a Amazônia - agora, espero 
que S. Ex• seja- s6fidário com a Bahia e exija 
do Governo_ Federal as providências neces~ 
sárias para que a Bahia não sofra as· conse
qüências dessa praga, que é de fácil dissemi
nação. V. Ex~s que são da Amazônia, sabem 
que isso ocorre na região, e os países da Amé
rica do Sul sabem mais do que nós. 

lim País que está cada dia mais doente 
na saúde pública não pdde também permitir 
que as doenças tomem conta da sua agricul
tura. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ex• um aParte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES • Com to: 
do o prazer, nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, vou até descer o meu_mi
crofone para ouvir o Líder do Governo. -

O Sr. Ney Maranhão - Senador J utahy 
Magalhães, no que concerne a esse pron-un
ciamento de V. Ex' como Líder do Governo 
em exercício, estou solidário a V. Ex' E digo 
m<iis, Senador, tenho um projeto, no Senado, 
que está na Comissáo de Economia, que 
obriga órgãos corno o Inan, como a FAE, 
a fazerem suas compras na CNA (Companhia 
Nacional de Abastecimento), onde há con
trole de qualidade em todos os estadoS. V. 
Ex• sabe que há um cartel de empresas que 
vendem para a F AE produtos sofisticidos. 
Temos, por exemplo, o cacau, produto cujo 
consumo poderíamos incentivar nas meren
das escolares de todo o País, nas Forças Ar~ 
madas, enfim, ein- todas as áreas do País, 
porque é uma alimentação forte. Mas V. EX' 
sabe que existem pessoas _e grupos que não 
desejam que isso aconteça. Então, estou soli
dário, não só aparteando V. Ex', mas concre
tamente, com o meu projeto - vou, inclu
sive, pedir a V. Er que o leia -que impede 
a essas pessoas a escolha de empresas para 
comprar esse tipo de mercadoria. Agora mes
mo, no Estado de Pernambuco, li uma repor
tagem sobre esse problema de compras da 
F AE, compra.pdo produtos que são caros, 
mas sofisticados; mas, dentro desse cartel. 
ninguém sai. V. Ex• vê, por exemplo, na Ba
hia, em Perna~buco, o feijão niacaça que 
é um feijão rápido, de consumo, rico em fer
ro, mas ninguém põe isso na alimentação das 
crianças na escola. O milho, o cacau. Por 
isso, Senador, é que nós temos que ~gar. 
Temos que lutar aqui para que isso aconteça, 
porque vamos prestigiar as m·atérias-prim3s 
do Brasil, de nossa terra. E a Babia s-erá um 
fator preponderante de abastecimento de to-

~ do o Brasil, com esse cacau. Parabenizo V. 
EX' e estou solidário com V. Ex• nessa recla

. mação justa em defesa dos cacaueiros da Ba
hia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A8ra· 
deço a V. ~!tln_ç!~sive essa m~nifesta~o 
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de solidariedade e a preocupação através da 
apresentação de um projeto, mas devo dizer 
a V. Exa que o Senado já aprovou, há vários 
anos, um projeto de minha autoria, que de
termina que o chocolate seja utilizado na me
renda escolar e nas Forças Armadas. O proje
to está dormindo na Câmara. 

Recebi a visita de um representante do Mi- -
nistério da Agricultura, juntamente com um 
representante da Ceplac, ffianífeStando o iii.
teresse no andamento daquele projeto. Infe
lizmente, nada foi feito; nàda" oCorre-uâe con· 
creto para permitir que esse projeto tivesse 
tramitação rápida. Não houve nenhuma ma
nifestação da Liderança do Govemo na Câ
mara, que certamente seria acionada pelo Mi· 
nistério da Agricultura se este tivesse um real 
interesse. V. Ex• fala exatamente na interfe
rência de outrO!i tipos de interesse. V. Ex· 
deve saber, inclusive já tive oportunidade de 
falar aqui, qUe na ril.etelida escolar, na ali· 
mentação que vai para as escolas, _utiliza-se 
um produto que não é cacau, não é chocolate, 
é de uma multinacional, chama-se brown 
cow, a vaca marrom, e esse produto é com
prado pelo Ministério da Educação e Cultura 
e distribuído na merenda escolar. E permi
ta-me a expressão. o cacau ·~fajuto", que não 
tem o valor alimentício do cacau e não tem 
para nós o significado de aumentar o consu
mo interno do produto, que é o objetivo do 
projeto. Estamos com uma polftica cambial 
que prejudica, em grande parte, não só m 
exportadores de cacau, mas, por via de conse
qüência, os produtores, porque o preço do 
cacau é um preço aviltado. Se fizermos uma 
comparação entre o que hoje custa o cacau 
e o que custava no ano de 1982,1981, e entre 
o que se comprava com um saco de cacau 
e o que se compra hoje, vamos ver que a 
diferença é gritante e quase todos -os cacaui
cultores estão no verroe_l_ho há vários anos. 
Por isto, faltam recursos pãT3ã vaSsoura-de~ -
bruxa, como se faz nec_essário. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
?ão. Coir(a permissão do Sr. Presidente, que
Já adverte que o meu- tempo está esgotado, 
ouço o aparte do meu colega e amigo, Sr. 
Senador Ronaldo Aragão, que está s_empre 
solidário, com a Bahia, nesta luta. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. E~ tem sempre feíto 
- e nós temos dito aqui - as denúncias e 
as reclamações que ficam restritãs:a este am:~-
biente, e continuamos falando, V. Ex• conti
nua nesta mesma tecla. V. Ex' traz, agora, 
o problema do cacau, que não é só da Bahia 
mas da Amazônia, que não tem preço, não 
tem assistência, e não existe uma política para 
o cacau. isso já foi dito aqui e por V. EX" 
também reiteradas vezes, e não há eco, não 
há nenhuma resposta. Como disse muito bem 
V. Ex", pede-se o discurso, vai para Já, não 
sei se é analisado - por uma questão até 
de delicadeza se diz: "Vamos ver lá o discurso 
para· que não fique restrito às quatro paredes 
do plenário do Senado". Mas vamos insistir. 

Lembro-me quando ainda estudante e era Se
nador por Pernambuco o Sr. Paulo Guerra, 
S. Ex~ disse uma vez que se o Ministério da 
Agricultura desaparecesse, só se tomaria co
nh_ecimento se lesse o Diário Oficial, porque 
a agricultura deste País é uma brincadeira. 
Não ex"iSiepolítica agrícola. Disse aqui várias 
vezes que se fez um plano de política agrícola, 
que ilo meu e.•;tãdo traçaram o paralelo treze 
e que a partir dali, para cima dele, o Governo 
não garantia preço mínimo, não existia finan
ciamento ·pata a agricultura e nem garantia 
para o armazenamento. Então, o que nós 
vamos ficar fazendo com a agricultura, em 
especial com o cacau? A não ser que vassou
ra-de-bruxa desse preço. Mas o que estamos 
vendo, nobre Senador Jutahy MagaJhães, é 
o descaso com a agricultura brasileira, é o 
descaso com o cacau, cqm essa riqueza, que 
não recebe incentivos. Não há incentivo ne
nhum por parte do Governo, num País que 
se diz eminentemente agrícola. Não dá para 
entender! E se o País fosse índustrial? Aonde 
é que vamos chegar? Para onde vamos? Che
garemos a algum lugar? Se fizermos o soma
tório da problemática nacional teremos: a 
agressão à Amazônia, cantada em prosa e 
verso pelos organismos internacionais; a 
agressão ao meio ambiente; a falta de uma 
política agrícola, ninguém olha a política agrf· 
cola_neste pafs; inexiste uma política social, 
tirou-se o leite que se estava dando e não 
se repôs; venderam-se mansões, mas não se 
sabe para onde foi o dinheiro, descapitali
zou-s_e a Nação, ninguém presta contas de 
n~~-a. Portanto, parece-me até que a reclama
ção feTtapor V. Ex', hoje, de que não existe 
a política para o cacau é mais uma que vai 
ficar sem resposta. Mas vamos continuar, va
mos chamar a atenção das autoridades, do 
Govemo,'dOifSéus_representantes, vamos nos 
guiar pelo_ ditado popular: "Água mole em 
pedra dura ta_nto bate até que fura". Vamos 
ver se existe-: sensibilidade. Senão, não sei 
se teremos norte. Porém, no Senado Federal, 
V: Ex' terá um parceiro das reclamações 
quanto aos problemas do cacau e da política 
agrícola. Nós vamos continuar! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra· 
deço a V, Ex•, nobre Senador Ronaldo Ara
gão. Sei que tenho contado sempre com a 
ajuda de V. ExA 

Como já disse várias véies, Niemeyer tem 
culpa, porque fez a xícara voltada para baixo 
e não dá ressonância ao que aqui se fala, 
pois abafa o som. Apesar de no Palácio, escuM 
tarem o que aqui é dito - eles ouvem a voz, 
mas não escutam - não levam em conside
ração nossas reclamações. P_or isso mesmo, 
contando como o apoio de V. Ex's, vou solici
tar aqui a presença do Ministro da Agricul
tura. 

O Sr. Josaphat Marinho - PermiteMme V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouço o aparte de V. Ex' 

O Sr. Josaphat Marinho - Gostaria de 
asSiriãlar, nobre Senador, a oportunidade da 

observação de V. Ex', sobretudo p'ara acen
tuar que, na medida em que o Governo, so
bretudo para acentuar que, na medida em 
que o Governo Federal_atender aos proble
mas regionais, como este da Bahia, com rela
ção ao cacau, estará melhorando a produção 
no País e, assim, corrigindo as distorções re
gionais. Na medida em que o Governo forta
lecer as regiões, fortalece a União. É preciso 
que timbrando em acentuar esses fatos riO 
Congre~so Nacional, façamos com que o Go
verno smta que, se não planejar a economia 
do País, este não se desenvolve. Não há 
União forte com regiões fracas. É o que tenho 
dito e quero repetir, louvando a iniciativa 
das observações de V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra· 
deço a V. Ex', Senador Josaphat Marinho. 
V. Ex• tem conhecimento profundO dessa 
questão, Secretário da Fazenda que já foi 
e estudioso de todos os problemas do nosso 
estado. V. Ex~ sabe que hoje a Bahia não 
depende tanto do cacau quanto anteriormen
te, mas, ainda hoje, é importante para a nossa 
economia e para a economia do País. Conse
guimos dar, através do cacau, cerca de 1 bi
lhão de dólares de divisas para o País, isso 
em um ano. Então, veja V. Ex• que para 
o País também é importante. E V. Ex• tem 
razão quando diz que quando se faz o desen
volvimento de uma região no conjunto, o be
neficiado é o País, como um tod,o, e o País 
sendo beneficiadO- a sua populaçãO também 
recebe esses benefícios. 

Por isso gostaria de ouvir, aqui, a palavra 
do Ministro da Agricultura, porque S. Ex• _ 
vai nos dizer o que realmente pensa o Go
verno em relação a essa questão. Não há ter~ 
rorismo, não estamos aqui fazendo uma aná
lise apocalíptica da situação do cacau na BaM 
hia. O que está ocorrendo na Bahia é a disse
minação da vassoura-de-bruxa e os cacaui
cultores estão s_em condições financeiras de 
fazer o combate que se faz necessário, para 
que não haja essa disseminação tptal. E s,e 
essa vasso_ura_-çie-bruxa foi responsável por 
acabar corn os cacaueiros da Venezuela, Co_
lômbia e Equador, em 90% da sua produ9ão 
total, então, pode-se. imaginar o que poderá 
ocorrer na região sul do nosso estado. 

Sr. Presidente, darei como lido o pronun
ciamento que iria fazer hoje, encaminho-o 
à Mesa, pedindo desculpas por ter-me esten
dido mais do que eu imaginava, mas queria 
anunciar essa convocação que pretendo fazer 
ao Ministro da Agricultura. 

- Diz o meu discurso na íntegra: . 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho asso

- mando amiúde ~ esta triPu.na_ para alertar o 
Governo e a sociedade brasileira contra o 
abandono a que foí releg~da a cultura ca
.caueira no sul da Bahia. 

Na sessão do dia 14 de novembro do ano 
passado, pronunciava discurso em que abor
dava os problemas. mais graves da cultura, 
como os baixos preÇos internacionais, o baixo 
consumo interno de produtos derivados do 
cacau, uma política cambial gravosa para a 
exportação de produtos agrícolas d_e modo 
geral e, como golpe de misericórdia desf~-
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chado pelo Governo Collor, o corte violento 
dos créditos de custeio e de investimel)to. 
Acrescente~se, Srs. Senadores, a desestrutu· 
ração da Ceplac, inclusive, cóm a demissão 
de_ técnicos de gabarito internac10na]~ com 
mais de vinte anos de experiência e serviÇos 
prestados ao desenvolvimento da cultura ca
caueira no País. 

Essa conjugação perversa de fatores e de 
políticas do Governo tem como cóoseqíiência 
a completa bancarrota da lavoura cacaueira 
e de toda a economia d.a região. Os produtoes 
de cacau, grandes e pequenos, estão falindo, 
cobertos de dívidas. As fazendas estão sendo 
alienadas ou arrastadas pela Justiça como ga
rantia contra dívidas bancárias: "O cOméi'i:io. · 
a indústria, os serviços, as outras atividades 
rurais e todos os_ demais setores_que gravitam 
em tomo da cacauicultura estão mostrando 
sinais de debilidade. No caudal da falência 
económica da região vêm todas as mazelas· 
sociaís:--ciiiil.iiialldaâe, alcoolismo, prostitui
ção, marginalidade, fome. doenças, conflitos 
e desesperanças. O tlesemprego, como todas 
as ·suas conseqüências, está ameacando 250 
mil famílias,- que: antenlraVã-m;direta ou in
diretamente, o seu sustento da cacauicultura. 

Para fazer face a essa.situação de des_ca
Iabro a que foi reduzida t~ma região, outrora 
rica e- progressista, com mais _de cem anos 
de tradição e que já proporcionou ãO País 
admiráveis ganhos económicos e sociais, 
apontava algumas medidas que, se adotadas, 
propiciariam novo alento à sua economia. 
Eiltre essas medidas, lembro _a do incentivo 
ao consumo interno e a da. diversificação das 
lavouras de mercado, para afastar os risç:os 
inerentes à monocultura. 

Vale lembrar, -Sr. Presidente e"Si:S. Seriado
res, que -já há algum tempo apresentei um 
projeto, ora tramitando pela Câmara, depois 
de aprovado pelo Senado, visando à introdu
çã-o do chocolate na merenda escolar e na 
alimentação das Forças Arm~das, 

Ainda na sessão do_ dia 22_de _ _novembro 
Passado, voltei a essa.<> questões ao comentar, 
desta tribuna, uma nota técnica que me fora 
encaminhada pela CEPLAC.Na ocasião;- en
caminhei aquela nota para c_onstar nos Anais 
do Senado, tendo em vista o seu grande valor 
de inícifffiã'çõe'S-eâe-prõpostaspara a solução 
dos gravíssimos problemas que aflígem a ca
cauicultura nacional. E mais uma vez lembrei 
a urgente necessidade de que se adotem me
didas para incentivar. o cO-nslirrio ill"teniO do 
chocolate. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não bastas
sem esses problemas provenientes da instabi
lidade do mercado intemaciorial, do baixfs~ 
simo índice per capita de consumo de choco· 
late no Brasil, não obstante ser o País o segun
do maior produtor de cacau, e das desas
tradas políticas agrícolas do Governo, urila 
nova desgraça se abateu sobre a ~canicultura 
baiana. 

A bruxa da desgraça está solta nos cacauais 
da Bahia, com a sua vaSsoUra de devastação! 
A crinipems "jiériifiiõS·a-; ifó"me-ciêiffifiCõ --da 
doença vulgarmente conhecida como "vas
soura-de-bruxa", encontrou na região fatores 

de clima c microclima, somados à estreita 
base_ genética dos ·cacauais. que favoreCem 
a propagação-da epidemia. 

A doença. -é originária da Amazônia e se 
propaga por quase todos os piíses produtores 
de cacau das Américas do Sul e Cent(al, como 
Bolívia, Equador, Colômbia. Guiana, M~xi
co, Pananiá, Peru, S_uriname e Venezuela, 
e nas ilhas do Caribe, _cpmo Trinidad-Tpbagp 
e Granada. Em alguns desses países, como 
Venezuela, Equador e Colômbia, a doença 
destruiu mais de 90% dos cacauais. 

No Brasil, a doença até há pouco tempo 
esteve _CPJlfi_Md--ª---à Amazónia, graças _(!OS es
forços empr~endidos desde o_s anos 40 para 
impedir a introdução do patógeno. um fungo 
de_ a_lto poder de propagação, nos cacauais 
baianos, responsáveis por 80% da produção 
brasileira e que nos coloca no segundo lugar 
do ranking mundiaL 

Um verdadeiro "cintuião de defesa" fora 
construído em volta da região po·r organismos 
governamentais vinculados ao Ministério da 
Agricultura, para manter a pToibição do trân
sitO de todo material botânico para as regiões 
indenes da doença. A criação da Ceplac, em 
1978, consolidou este esforço, com a estrutu
ração de um serviço de defesa sanitária vege
taL Foi ínsfítiiída a Cavab. ou Campanha de 
Confrole da _\[a_ssoura·de-bruxa, que instalou 
postos de fiSCalização nos Estados da Amazô
nia, Acre, Rondônia, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais e Sergipe~----

Já em 1984, na expectativa de que o sistema 
de defesa, apesar de rigoroso,_ n~o oieieciã 
~egur!inça <(bs_oluta di3:nte da soma de fatores 
não controláyeis, foi pt-epãiado -um Plano de 
ação para o caso da introdução da doença 
nos cacauais da Bahia. 

Em maio de_ 1989, foi" cOnstatada pela pri
meira vez a sua pres_ença na região e, de lá 
para cá, vem se alastrando de forma devasta-. 
dora, pois encontrou ali terreno fértil. O fun
go Crinipellis perniciosa lança os seus esporos 
que-sâb es-palhados pelo vento e, encontran~ 
do condições favoráveis de temperatura e 
umidade do ar, germina em 24 _horas. 

Esse seu grancfe poder de propagação veio 
aliai-se a uriiã" SitUãÇãci de fragilidade dos pro
dutores de cacau çla região, vítimas de uma 
crise-qUe -se -prolongava por dez anos. Crise, 
essa, gerada tanto pela instabilidade do mer
cado internaç!onal, pela queda constante nos 
preçoS, e pelo baixo consumo iritei"nO do proM 
d!JtO, comÇJ_ tª-mbém pelas _poJí~icas ~grícola 
e cambial do Goyerno, gra_vÇlsas pcg·a_ _quem 
derrama o suor do seu rosto no cultivo da 
terra. 

~Q.diviçla(lO JiõS_ baiú::OS, -crescapitaTízãdo,
empobrecido e priVado dos recursos oficiãi-s; 
o produtor de cacau baiano se vê na iminência
de perder as suas lavouras instaladas com 
grande.s sacrifícios. Encontra--se desprotegido 
e sem rec~:~rsos para adquirir os caros defen
siv9s que -pÇJdet:l!im salvar as suas plantações. 
Indefeso, sem _meio_s próprios e sem a prote
ção governamental, ele assiste- à destruição 
do seu património e de uma cultura que já 
foi ulh dia font~ de riqueza e de bem-estar 

social não só para o sul baiano, mas também 
para todo o est3do"-e para o Bàlsl.J: __ _ 

Nem a Ceplac, que desde sua criação, em 
1978, se tornara o fator decisivo na recupe
ração da cacauicultura brasileira, pode vir em 
seu socorro. -

Transformado num setor burocrático do 
Ministério da Agricultura e- Reforma Agrá
ria, perdeu a sua autonomia de ação e os 
recursos provenientes do recolhimento da co
ta de contribuição cambial de 10% sobre as 
exportaçõ_es de cacau no Orçamento da 
União. Sem a autonomia e a agilídade de 
ação que lhe fora característica_como órgão 
de desenvolvimento regional, e sem re_cursos, 
a Ceplac, pouco, ou quase nada, pode fazer 
para ajudar o cacauicultor. 

Srs. Senadores, ao falar da Ceplac, não 
pOssO Sõffear-a: minha indignação pelo que 
lhe vem acontecendo nos últimos governos. 
De uma instituição científica séria, eficiente 
e produtiva, que até há pouco tempo fora 
uma agência de desenvolvimento não só para 
a cultura do cacau, mas também para toda 
a economia regional, foi transformada em lo
teamento político-eleitoreiro, cabide de em
prego e fendo _de poder para alguns apadri
nhados do Governo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito ago
ra e com mais veemência, o_ alerta que fiz 
em pronunciamento anteriores: se o Minis
tério da Agricultura e Reformã Agrária não 
socorrer de imediato a lavoura cacaueira, va
mos assistir, em pouco tempo,- à sua erradi
cação da região do_ sul da Bahia. 

A rápida disseminação da vassoura-de-bru
xa é conseqüência da falta de recursos para 
combatê-la. A Ceplac, sem dinheiro e sem 
autonomia de ação, pouco pode fazer. O go
verno do estado está falido e_ pouco se pode 
dele esperar. As prefeituras da região vinham 
em parte financiando_ as patrulhas de_ vigilân
cia- nos cacauais para dimencionar a propa· 
gação da doença e para erradicá-la, com re
cursos do_ICMS, mas estão deixando de fi
nanciar por causa da queda no_ recolhimento 
daquele imposto. · 

E a bruxa· está solta, livre e desimpedida, 
para levar a desgraça, a falência dos produ
tores. dos exportadores, dos comerciantes e 
dos pequenos industriais. No caudal, que se 
engrossa dia a dia, das concordatas e falên
cias, vêm o desemprego de milhares de pais 
de famílias, a fome, a miséria, o desespero, 
o êxo.do forçado para as cidades, acelerando 
a espiral da violência e tornando cada vez 
mãis-íris"egufo Viver ein--nossãs cidades. 

SfS. SeD.idores, é_ urgente que o Governo 
Federal faça alguma coisa para salvar a cultu
ra_:-~caüeifã:Uo Bra$il. Urge que .sejam Iibera
dCis, enquanto é temPO, novos financiamento 
para o custeio técnico e r"Otirie-iro daS lãvouras 
de cacau, a fim de que_os produtores tenham 
recursos pata a aquisição dos defeJ;J.sivos ne
cessários e pára a retomada dos tratos cultu
rais iD.dispellsáveis à sanidade das culturas 
e à "e_lt;!_vação da produtividade. 

Srst SenadOres,_ urge que_ s~ _de_v~h:a a C~
plac, aos- técniCoS que a OOfiStrilfiani e· dela 
fizeram uma inStituição científiCa de renome. -
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internacional, uma agência de desenvolvi
mento eficiente _e produtiva, como foi até há 
pouco tempo. Urge que se lhe devolva a auto
nomia de ação, tirando-lhe os entraves buro
cráticos e politiqueiros de repartição pública, 
para que os seus técnicos possam agir com 
a rapidez necessária di3.nte de um problema 
que não espera hora para se agravar. 

Urge, Srs. Senadores, que se _devolvam à 
Ceplac os recursos orçamentários próprios, 
para que possa intervir de imediato na solu
ção dos problemas que ameaçam de extinção 
a nossa cacauicultura. 

Vale transcrever trechos de telex do Presi
dente do Conselho-Nacional dos Produtores 
de Cacau, Dr. Hélio Bandeira, publicados 
no Jornal Tribuna da Bahia, do dia 25 do 
mês passado, cobrando do Presidente daRe· 
pública medidas urgentes de apoio à cacaui· 
cultura, que atravessa a pior crise de sua his-
tória. -

No início do telex, o Presidente do CNPC 
chama a atenção para o fato de que 700 mil 
hectares em 59 municípios da região cacauei
l'a vêm sofrendo, nos últimos cinco anos. crise 
que atinge hoje níveis insuportáveis. Os pro· 
dutores estão descapitalizados e endividados, 
abandonando os tratos_das fazendas, A pro· 
dução está caindo, trazendo desemprego para 
mais de 200 mil trabalhadores. 

Reclama do descaso com que os Ministé· 
rios da Agricultura e da Economia, Fazenda 
e Planejamento, e os Bancos Central e do_ 
Brasil vêm tratando os problemas da cacaui
cultura. Constata que há falta de decisões 
concretas e efetivas do Conselho Monetário 
Nacional e do Banco Ce_ntral, e que as agên
cias regionais do Banco do Brasil_ encontram· 
se sem c_ondições de prorrogar débitos e libe
rar novos custeios. As execuções judiciais em 
massa, movidas pelos bancos credores, estão 
gerando clima de angústia _e desespero em 
toda a região cacaueíra. _Brializa ressaltando 
que as conseqüências dessa situação esCapam 
do controle e que o quadro de crise está evo
luindo para um desdobramento imprevisível. 

Srs~Senadores, é com muita apreensão que 
registro aqui, no meu proi:mnciamento, aspa
lavras do Dr. Hélio Bandeira, Presidente do 
CNPCL Faço as minhas as suas preocupações 
quanto ao desdobramento imprevisível da 
crise económica e social que ora se aba_te_so
bre o suL da Bahia, com conseqüências desas
trosas para o País inteíro. ._ _ _ 

Fi.ca, fiais uma vez, do alto _desta tribuna, 
o meu alerta ao Governo, à sociedade. Coo
clamo sobretudo os h_omens públicos do meu 
estado, as s_uas bancadas federais, no Senado 
e na Câmara, para que unam suas vozes ao 
meu grito:_ salvemos a nossa cacauicultura, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obri
gado pela benevolente atenção.' 

(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENA
DORES: 

Aluízio Bezerra - Amazônino -Mendes
AntóniO Mariz- Áureo Mello ..:._Carlos De' 
Carli- César Dias- Cid Sabóta de Carva
lho - Dário Pereira ....:....:._ Divaldo Suruagy -
Elcio Álvares- Garibaldi Alves- Guilher· 

me Palmeira - Humberto Lucena - Josa
phat Marinho -Júlio Campos --Lavoisier 
Maia - Marco Madel - Marluce Pinto -
Ney Maranhão. 

O SR, PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)
Sobre a Mesa, proposta da emenda à Consti
tuição, que será lida pelo Sr. lo Secretário. 

b lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUIÇÃO N" 7, DE 1991 

- Altera a redação do parágrafo único 
do artigo 62 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do artigo 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto da Constituição Federal; 

Art. 1 ~ O parágrafo único do Artigo 62 
da ConstitUição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 62. . ...............••............... 
Parágrafo único. As Medidas Provi

sórias, se não forem convertidas em lei 
no prazo de sessenta dias a partir de sua 
publicação perderão eficácia desde a edi
ção, não podendo ser reeditadas no todo 
ou em parte na mesma sessão legislativa, 
devendo o Congresso Nacional discipli
nar ás:--relá.ções jurídicas delas decorren
tes~" 

Justificação 
A constante reedição de Medidas Provi

sórias tem-gerado veementes protestos em 
todo os níveis da sociedade brasileira, que 
considera esse recurso do governo indevido 
e abusivo. 

A experiência recente, entretanto, tem de
monstrado que o prazo de 30 dias tem sido 
eXíguo para o Congresso discutir e votar as 
Medidas Provisórias editadas. 

Pela proposta ora apresentada, alterando 
de 30 para 60 dias o prazo de tramitação das 
Medidas Pro'!isórias, ao mesmo tempo que 
se pr01be a reedição de Medidas na mesma 
sessão legislativa, pretende-se evitar as dis-. 
torções hoje existentes. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1991. -
Jonas Pinheiro-- Carlos De"Carli- Lourem
berg Nunes Rocha- Levy Dias- Esperidião 
Am_in_ - V almir Campelo - Amlr Lando -
Coutinho Jorge - Maurício Corrêa - Elcio 
AlvareS- Cid Sabóia de Carvalho - César 
Dias- Carlos Patrocínio- Divaldo Suruagy 
- Marluce Pinto- Ronaldo Aragão- Aluí
zio Bezerra - Dário Pereira - Alexandre_ 
Costa - Júnia Marise - Henrique Almeida 
- Guilherme Pelmeira - Gerson Camata -
Alfredo Campos- Júiio Campos- Beni V e~ 
ras - Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteUa) -
A Proposta de Emenda à Constituição que 
ãc5t!;la de ser li4a está sujeita às disposições 
espe"ctfiêa!;' con-Stantes dõS-ãrtigos 354 e se
guintes do Regimento Interno. 

Os Srs~ Líderes deverão encaminhar à Me
sa Os. riónles dos integrantes de suas Bancadas 
que deverão~ compor, de aCordo com a pro--

porcionalidade partidária, a Comissão de 16 
membros incumbida do exame da matéria. 
Dessa Comissão, que a Presidência designará 
dentro de 48 horas, deverão fazer parte, pelo 
menos, sete membros titulares da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. A Co
missão terá o prazo de trinta dias. improrro
gáveis, para emitir parecer sobre a propo
sição. 

(fS:R:"í»JrESIDENTE (Lucí&O Pci!tella)
Sobre a mesa, projeto que se-rá lido pelo Sr. 
1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 76, DE I 991 

Dispõe sobre pensão militar. 

O Congresso Nacional decr_e_ta: 

CAPiTULO I 
Considerações Gerais 

Art. 1" Esta lei dispõe sobre a pensão mi~ 
litar atribuível aos beneficiários dos servido
res militares e regulamenta o § 10 do art. 
42 da Constituição Federal. 

Art. zo Para os efeitos desta lei, consi
dera-se: 

I-pensão militar: o benef(cio pecu· 
niário pago, mensalmente, aos benefi· 
ciários do contribuinte falecido ou que 
é assim considerado nos termos da lei. 
II- contribuinte: todo aquele que, 

sujeito às disposições desta lei, paga, 
obrigatória e mensalmente, importância 
fixada para o fim de percepção futura 
da pensão militar por seus beneficiários. 

• III- beneficiário: todo aquele que, 
nos termos desta lei, habilita-se ao rece-. 
bimento da pensão militar; 

IV -contribuição para a pensão mili
tar; o valor pecuniário pago, mensal· 
mente, pelo servidor militar: 
V- cota-parte: cada uma das parce

las resultantes da partilha da pensão mili
tar integral entre os _béneficiários: 

vr -viúva ou viúvo: o conjuge su
pérstite; 

VII -ex-esposa ou ex-maridQ: aque
le de quem o contribuinte tenha se divor
ciado, separado judicialmente ou des
quitado por sentença transitada em jul
gado; 

VIII- companheira ou companhei
ro: aquele que vive em união estável com 
o contribuinte; 
IX- ordem de prioridade: o grau de 

P.rocedéncia fixado entre os beneficiá
nos; 
__ X- reve~ão: a destinação da pensão 
militar de um ou mais beneficiários de 
uma ordem de prioridade para os benefi
ciários da ordem de prioridade seguinte; 

XI - transfefêflcfa: a deStina-Ção de 
cotas-partes de um ou mais beneficiáriOs 
para os demais beneficiários da mesma 
ordem de prioridade. 
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CAPÍTULO II 
Contribuintes e Contribuições 

SEÇÃO I 
Contribuintes 

Art. 3" São c_ontribuintes da pensão mili
tar os servidores militares, integrantes das 
Forças Armadas, em serviço ativo, reserva 
remunerada ou reformados. 

Parágrafo único. Estão excluídos da con
dição de contribuintes os rnilitare_s_que pres
tam serviço militar inicial e os alunos de ór
gãos de formação, sendo-lhes vedada contri
buição facultativa. 

Art. 4" São contribuintes faç_ultativos, 
desde que tenham contribuído por mais de 
cinco anos para o fim de percepção de pensão 
militar e se obriguem ao pagamento da res
pectiva contribuição: 

I- os oficiais exonerados a pedido; 
II- os oficiais "afastados a pedido ou 

por conclusão de tempo de permanência 
em serviço; 

III -os graduados e praças reenga
jados, quando licenciados a pedido ou 
após conclusão do tempo de serviço. 

1~ O direito de ser contribuinte faculta
tivo pode ser exercido pelo militar, mediante 
requerimento, até o prazo-de seis meses após 
a data de seu desligamento do serviço_~tivo, 
observado o disposto no parágrafo único do 
art. 39 desta lei. 

§ 29 Ultrapassado o prazo do parágrafo 
anterior, o ex-militar perde o direito de conti
nuar a contribuir para a pensão militar. 

SEÇÃOII 
Contribuições 

Art. 5" A contribuição mensal para a 
pensão militar é equivalente ao valor de .5% 
(cinco por cento) dos vencimentoS do posto 
ou graduação. _ _ _ 

§ lo O valor da contribuiÇão do nlilitar, 
na ativa, corresponde ao valor do vencimento 
do posto ou graduação que possui o contri
buinte, como também, os na iriatíVidade, ao 
do posto ou graduação cujo vencimento cons
titui a base para o cálculo dos proventos do 
contribuinte. _ · 

§ 29 É facultado ao m_ili_tar de que trata 
o art. 3"com mais de trinta anos, se no serviço 
ativo, ou trinta e cinco anos· de serviço, se 
da reserva remunerada o_u refQrma_~Q, contri
buir, respectivamente, para a pensão corres
pondente a um ou dois postos ou graduações 
acima do que se encontra,_ desde que pague 
as contribuições a partir do ril.és seguinte 
àquele em que completar o tempo de serviço. 

§ 39 O disposto no parágrafo anterior 
abrange o militar da reserva remunerada de
signado para o serviço ativo e que, nesta si
tuação, venha a contar mais de trinta e trinta 
e cinco anos, pela reunião_dos dois perfodos 
de atividade. 

Art. 69 A concribuiç_ã.o é descontada pela 
fonte pagadora, compulsoriamente. 

Art. 79 O pagamentOâa contribuição pe
lo contribuinte facultativo é feito de a-cordo_ 

com prOcedimento fixado em cada Força Ar-
mada. . _ 

Parágrafo único. O contribuinte faculta
tivo que ficou devedor da contribuição, pelo 
prazo de seis meses consecutivos, perde o 
direito de continuar contribuindo para a pen
são militar, ficando, em conseqüência, extin
to o direito de seus beneficiários se habili
tarem à pensão. 

Art. 8\' As dívidas de contribuição, exis
tentes, por ocasião do faltcimento do contri
buinte, devem ser descontadas pela fonte pa
gadora por ocasião do prinieiro recebimento 
da pensáo õiilitar. 

Parágrafo único. Se insuficiente o valor _ 
para compensação da dívida, far-se-ão des
contos nos pagamentos subseqüentes ao pri
meiro, até sua quitação. 

-Art. 9'' Para o cálculo das contribuições 
em atraso toma-se por base o valor da contri
buiçãó-âó mês em que foi' efetuado o paga
mento da pensão. 

Art. 10. Os beneficiários da pensão mili
tar estão isentos de contribuição para a mes
ma, ressalvada a circunstânCia prevista no art. 
8• 

· CAPÍTULO III 
Beneficiários e Sua Habilitação 

SEÇÃO I 
Ordem de Prioridade 

Art. 11. • A pensão militar é deferida na 
ordem de prioridade e condições, a seguir: 

I -primeira ordem de prioridade: ã 
viúva ·ou viúVo; cOmpanheira ou compa
nheiro; o filho ou a filha de qualquer 
condição, menor de vinte e um anos ou, 
quando estudante, menor de vinte e qua
tro anos; 

-II- segunda ordem de prioridade: a 
mãe, ou o pai, ainda que adotívos, sob 
a dependência económica do contribuin
te, este último, desde que maior de 65 
(sessenta e. cinco) anos, que não tenha· 
outra fonte de renda, exceto aposenta
doria prevista em lei. 
III- terceira ordem de prioridade: a 

pessoa instituída, mediante declaração 
escrita do contribuinte, e que viva sob 
a dependência económica deste, quando 
menor de vinte e um ou maior de sessen
ta e cinco ·ano_s, 

§ 1~ -Os benef~ciários de que trata este 
artigo, quando interditos ou inválidos, ou 
acometidos de enfermidade grave, que os im
peça de proVer a própria subsistênCia, quarido 
julgados por junta de saúde militar, poderão 
habilitar-se 'à- pensão, independentemente 
dos limites de idade. 

§ 2.,. A instituição de_ benefíciários é ato 
de vontade do contribuinte, exercido a qual
quer tempo, mediante declaração junto à 
Força Armada a que serve ou serviu, e sem 
a qual observar-se-á a voc.ação coQ.tida nos 
itens I, 11 e III deste artigo. 

Art. 12. A pensão militar não será defe
rida nos casos de conduta indigna, previstos. 
n~ lei civil e t_ambém nos seg1;1intes, casos: 

I- à ex-esposa ou ex-esposa ou ex
mai'ido sem direito a alimentos; 
ii- à viúva' ou:vit,ívo qU:e, voluntada~ 

mente, abandonou o lar conjugal há mais 
de dnco anos ou que, ainda que por tem
po inferior, o abandonou e a ele se recu
sou a voltar, desde que esta situação te
nha sido reconhecida por sentença judi
cial transitada em julgado; 
III- à companheira ou companheiro, 

por haver cessado, antes da morte do 
contribuinte, a dependência pela ruptura 
de relação concubinária; 
IV- ao beneficiário que tenha sido 

condenado por crime de natureza dolo
sa, dO qual resultou a morte do eontri
buinte ou de outro beneficiário. 

SEÇÃOU 
Habilitação de Beneficiário 

Art. 13 A pensão militar, é deferida inte
gralmente aos beneficiários por ordem de 
prioridade, observado o disposto no § 29 do 
art. 11. 

§ 1 ~ A existência de beneficário de or
dens anteriores de prioridade exclui do direi
to ã-perisão militar os das ordens seguintes, 
se não houver instituição destes pelo contri
buinte. 

§ 29 Havendo mais de um beneficiário na 
primeira ordem de prioridade, a pensão será 
deferida integralmente e repartida entre eles 
em cotas-partes, da seguinte forma: 

I -viúva ou companheira: pen
são integral à viúva ou companheira 
em quotas iguais, podendo os filhos 
habilitarem-se em transferências, na 
forma do § 59 deste artigo; 

II - companheira e fílha: se não 
houver outros beneficiários, pensão 
integral e quotas iguais; 

III - filhos de qualquer condição 
de registro: cotas-partes iguais para to
dos: 

§ 39 Nos termos dos parágrafos anterio
res aplicam-se ao viúvo ou ao companbeiro 
as mesmas regras de divisão da pensão ãplicá
vel à viúva ou à companheira. 

§ 4g O falecimento ou a perda da condi
ção de beneficiário ocasionará noVa divisão 
da pensão nos termos dos incisos I, II e III 
do § 2?, com a transferência da pensão ou 
da _cota-parte para os beneficiários habilita-
dos_. _ _ 

§ 5? O filho cuja cota-parte tenha sido 
incorporada à da respectiva mãe somente 
perceberá a pensão que lhe couber, após a 
morte desta, com a nova divisão da pensão. 

Art. 14. Não havendo beneficiários de 
primeira ordem a pensão militar será conce
dida aos da ordem seguinte_, na qual existam 
beneficiários habilitados. · 

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, 
a pensão será dividida em, partes iguais entre 
todOs os beneficiários da mesma ordem. 

Art. 15. ·o ei::cônjuge que, separado ju
dicialmente, ou divorciado, esteJa recebendo 
pensão alimentícia, tem direito ao valor da 
cota-parte judicialmente arbitrada, ainda que. 
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tenha contraído novas núpcias, destinando~se 
o restante do valor aos beneficiários habili
tados na mesma ordem. 

Art. 16. A condição de beneficiário 
comprova-se por declaração de beneficiários 
e, quando for o caso, certidões do registro 
civil, ou por justificação judicial. 

§ 1~> Falecido o contribuinte, _a perma
nência na condição de beneficiá)jg- compro
va-se pela última declaração do próprio con
tribuínte ou comprovante de interessado, su
jeita à verificação por autoridade competen
te. 

§ 29 A declaração falsa, na forma do pa
rágrafo anterior, importa a ·perda definitiva 
da pensão .militar, pelo interessado, além de 
outras penas cominadas em lei. 

SEÇÁOlll 
Declaração de Beneficiários 

Art. 17. A declaração de beneficiários 
feita pelo I!Ontribuinte servirá para qualifi
cação dos mesmos à pensão militar. 

Parágrafo único. Sempre que for consta
tada falta da declaração de beneficiários, ou 
que ela esteja incompleta, ofereça margem 
a dúvida ou esteja sendo contestada pelo inte
ressados, a autoridade competente exigirá 
dos beneficiários os documentos necessários 
à comprovação de seus direitos. 

Art. 18. O xancelamento do nome do 
cônjuge na declaração de beneficiários é a_d~ 
mitido mediante certidão de separaç"ão judi
cial ou divórcio sem direito a pensão alimen
tícia, certidão de anulação de casamento ou 
de óbito, ou aínda sentença judicial que reco
nheça a situação prevista no art. 13, II. 

Parágrafo único. O caitcelamemo do no
me da companheira ou companheiro, be.o:l 
como da pessoa instituída, como beneficiário 
é admitido pela simple." o;.ubstituição da decla
ração do contribuinte. 

CAPITULOJV 
Pagamento, Valor da 

Pensão e Proce.3Sam.ento 
SEÇÁO l 
Pagamento 

Art. 19. O pagamento_ da pensão militar 
é efetuado: 

I - em caráter temporário, até 
a apreciação, para fins de registro e 
da legalidade dos atos das concessões 
de pensões pelo Tribunal de_ Contas 
da União; 

II - em caráter definitivo, depois 
da apreciação pelo Tribunal de Contas 
da União. 

Parágrafo único. Independem de apre
ciação as melhorias que nãc alterem o funda
mento legal do ato concessório. 

Art. 20. A pensão militar é devida a par· 
tir da data do óbito do _contribuinte, ressai· 
vados os casos previstos nos arts. 22 a 26 
desta lei. 

Art. 21. As condições de beneficiários 
habilitados são aferidas na data em que o 
contribuinte falece ou é assiffi · con_siderado, 
ou na data da cessação do direito ou do faleci
mento do_ beneficiário do qual a pensão mili
tar é transferido. 

Art. 22-. -Estando o contribuinte 4e?apa
recido por mais de um mês (30 dias), os bene
ficiáriOs recebem, obedecida a ordem de prio
ridade, a remuneração a que o contribuinte 
fazia jus. de acordo com a legislação em vi
gor~ 

§ 19 Reaparecendo o contribuinte, em 
qualquer tempo, e apuradas as causa do afã.s
tãl:nento, será cancelado o pagamento da pen
são aos berieficiá!ios. 

§ 29 Se o contribuinte for feito prisionei
ro de guerra, ou internado em país neutro, 
seus _be_n_e_ficiáriós recebem, obedecida a or
dem de prioridade, a remuneração a que o 
contribuinte faz jus, de acordo com a legisla
ção em vigor, enquanto perdurar a situação. 

Art. 23. ___ Não_ será paga pensão militar 
aos beneficii'lrios de oficial da ativa, da reser
va remunerada ou reformado, que vierem a 
perder posto ou patente bem como praças 
com estabilidade, excluídos a bem da disci
plina. 

ArL 24. A pensão militar resultante de 
promoção "post fmortem" é paga aos benefi
ciários, a partir da data do óbito do militar 
falecido. · 

Art. 25. O militar que, preenchendo as 
condições legais para ser transferido para a 
reserva remunerada, com proventos calcu
lados sobre os vencimentos de postos ou gra
duação superior, venha a falecer ainda na 
ativa, deixa a pensão militar correspondente 
a esse posto ou graduação observado o dis
posto no § 29 do art. 59 desta lei. 

SEÇÁO II 
Valor da Pensão 

Art. 26. A pensão militar será corres
pondente a 100% (cem -por cento) dos venci
mentos do contribuinte. 

Parágrafo único. Os ben_eficiários da pen
são militar fazem jus à -gritificiÇão natalina. 

Art. 27. O falecimento de militar da ati
va, que ocorrer em conseqüência de acidente 
de serviço, moléstia ou enfermidade especi
ficada em lei, adquirida em condições ineren
tes ao serviço, gera o direito a pensão militar 
correspondente_ a dois {02) postos ou $radUa
ção correspOndenié éfa carrf:iiã. no qUal seria 
reformado, inclusive com promoção "post 
mortem". 

§ 19 As disposições deste artigo são ex
tensivas aos herdeiros de conscritos, alunos 

·· de órgãos de Fõrffiãção de Tii-i::is de GueiTa, 
correspondendo à graduação de tercesro-sar
gento. 

§ 2~ -Em nenhuma hiPótese, nos casos 
deste artigo, -o valor da pensão militar poderá 
ser inf6ri0r a:õ da gradUação de terceiro-sar-
genfó. · 

SEÇÁO III 
Processamento 

Art. 28. É pennitída a acumulação de pen
são Iriilitar cqm rçmunex:ação, vencimentos, 

. proventos ou beneffciq da Previdência Social 
proveniente de um único cargo civil. 

Art. 29. É vedada a acumulação de duas 
pensões milita~.:.s, facultando o direito de op
ção. 

Art. 30. __ A pensão_ milit_ar é reajustada 
na mesma proporção e na mesma data da 
remuneração dos militares. 

Art. 31. A elaboração do processo ·para 
pagamento da pensão militar, desde a fase 
de habilitação, inclusive as transferências, é 
da competência do ministério militar a qUe 
pertencia o contribuinte. 

Art. 32. A pensão militar pode ser reque
rida a qualquer tempo pelos beneficiáriOS-, 
seildo o direito à percepção das parcelas men
sais atrasadas prescritível em cinco anos, con
tados da data da entrada do requerimento .._ 
em qualquer repartição militar e desde que 
tenha sido concedida, ou que tenha ficado 
em reserva a respectiva cota-parte. 

Parágrafo único-. Prescreve em cinco 
anos a ação revisional ou de melhoria de pen
são militar, a contar da data do ato ou fato 
do qual se originou. 

Art. 33. Os processos de Pensão Militar 
serão submetidos ao Tribunal de Contas da 
União para registro e apreciação da legali
dade. 

Parágrafo único. A apreciação e o regis
Í:fO pelo Tribunal de Contas da União impli
cam o reconhecimento do direito de os bene
ficiários receberem as pensões militares refe
rentes a exercícios anteriores, salvo o dispos
to no art. 34. 

CAPITuLO V 
Perda e Transferência 

Art. 34. Perde o direito à pensão militar: 
I - o pensionista que renunciar 

expressamente; 
II - o pensionista que venha a ser 

condenado por crime de natureza do
losa, do qual resulte a morte de outro 
beneficiário. 

Art. 35. A morte do beneficiário que es
tiver no gozo da pensão militar, bem como 
a ocorrência de qualquer dos casos previstos 
no artigo anterior, importam a transferência 
do direito à pensão militar aos demais benefi
ciários da mesma ordem de prioridade, atraR 
vés de nova divisão do benefício, na forma 
do art. 13, sem que isto implique revisão. 

Art. 36. A inexistência de beneficiáriOs 
habilitados não prejudicará o direito à pensão 
alimentícia do ex-cônjuge, o qual, neste caso, 
passará a perceber pensão militar no valor 
dos alimentos. (art. 15) 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 37. A pensão militar é impenhorá
vel. 

Art. 38. As pensões devidas aos benefiR 
ciários· dos contribuintes que prestem ou te
nham prestado serviço no exterior são calcu
ladas de acordo com as normas estabelecidas 
nesta lei, baseadas unicamente no soldo do 
País, nelas não devendo ser computadas as 
somas recebidas, a qualquer título, quando 
em serviço no exterior. 

CAPÍTULO VIl 
Das Disposições Transitórias 

Art. 39. As atuais pensões militares pa
gas nos termos do art. 14 e seus parágrafos, 
da Le~n9 3.738, de 4 de abril de 1960, passam 
a ol;tedecer ao disposto no art. 28 desta lei. 
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Parágrafo úilico. Os contribuintes da 
a tua! pensão militar, não abrangidos pelos 
arts. 3? e 49 desta leÍ, terão seus direitos asse
gurados e sua situação regulada por esta lei, 
inclusive quanto à contribuição e aos benefi
ciários. 

Art. 40. Os veteranOS das C3.mpanhas 
do Uruguai e Paraguai bem como suas viúvas 
e filhas, beneficiadas com a pensão especial 
instituída pelo Decreto-lei n? 1.544, de 25 de 
agosto de 1939, e pelo art. 30 da Lei n? 488, 
de 15 de agosto de 1948, e os veteranos da 
Revolução Acreana, beneficiados com a pen
são vitalícia e intransferíVel instituída pela 
Lei n9 380, de 10 de setembro de 1948, conti
nuarão a perceber a pensão correspondente 
ao valor atribufdo ao soldo de terceiro-sar
gento, até que o atual beneficiário faleça não 
podendo mais ser feita a sua fransferência 
para a descendência. 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

Art. 41. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 45 {quarenta e cinco) 
dias de sua publicação. 

Art. 42. As despesas decorrentes da 
aplicação desta lei correrão à c_onta das dota· 
ções consignadas no Orçamento Geral da 
União. 

Art. 43. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 44. Ficam revogadas a Lei n9 3.738, 
de 4 de abril de 1960, -e demais disposições 
em contrário. 

Justiftcação 

A Constituição Federãr, -no § 10 do art. 
42, preceitua que se aplicam aOS servidores 
militares federais e a seus pensionistas o dis
posto nos §§ 49 e 59 do art. 40, que tratam 
da revisão de proventos e do benefício da 
pensão por morte. 

A presente proposição visa regular em to
dos os seus asp-ectos a pensâo militar a que 
fazem jus os beneficiárioS dos servidores mili· 
tares federais, integrantes das Forças Arma· 
das (Marinha, Exército e At!i'Orüftica) rioS ter· 
mos preconizados pela Constituição Federal. 

Por se tratar de projeto que regula dispo
sitivo constitucional e que está cOnsentâneo 
com os princípios geraiS-que iriformam a ma
téria de que trata, esperamos contar com o 
apoio de todos os nossos nobres colegas, para 
que o mesmo seja efetivado em lei. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1991. -
SenadorValmir Campelo. 

(À Comisslo de Constituição, Justiça 
e Cidadaniã·decisão termin"ativi:z. r -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella}
O projeto lido será publicado e remetido _à 
comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• UI, DE 1991 

Requeremos, nos termos do art. 199, do 
Regimento Interno, a realização de sessão 

especial no dia 5 de dezembro de 1991, desti
nada à comemora~ão do primeiro centenário 
da morte de Dom Pedro IL 

Sala das Sessões, em 12 de abril de 1991 
- Divaldo Suruagy - Henrique Almeida 
- Irapuan Costa Júnior- Márcio Lacerda 
- Epitácio Cafeteira - Humberto Lucena 
--= Ruy Bacel_ar_- Jos_~_fogaça- Nabor Jú-
nior - Antônio Mariz - Rachid Saldanha 
Derzi --Alntir Gabriel- Francisco Rollem
berg- Júnia Marise- Aureo Mello- Ono
fre Quinan_- Alfredo Campos- Mário Co
vas- Amir Lando- Josaphat Marinho
José Sarney - Pedro Simon - César Dias 
- Mansueto de Lavor - Alexandre Costa 
- Ney Maranhão - Esperidião Amin -
Valmir Campelõ- Wilson Martins- Jonas 
Pinheiro - Maurício Coúêa - Guilherme 
Palmeíra- Teotónio Vilela Filho- Jutahy 
Magalhães - Couffnho Jorge - Ronaldo 
Ara:_g~õ -Magno Bacelar- Garibaldi Alves 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
O requerimento lido será apreciado após a 
Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 
I, letra "b", do Regimento Interno. Sobre 
a mesa, requerimento que ·vai" ser lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lid~ o ;e·guiÕte: 

---l!EQUERIMENTO N• 122, DE 1991 

Excelentíssimo Senhor Presidente e de
mais membros da Mesa Diretora do Senado 
Federal. 

Requeiro, nos termos dos artigos 216 e 217 
do Regi~ento Interno do Senado Federal e 
com base no artigo 59, § 2~ da Constituição 
Federal, que sejam solicitadas do Exm9 Sr. 
Ministro do Trabalho e da Previdência Social, 
Antonio Rogério Magri, as seguintes infor-
maç"ôes: __ 

COnSiderando a faixa de idade, ano a ano, 
no período de 1986 a 1990, em números abso· 
Iutos e percentuais: 
- 1,....,.... Quantos indivíduos contribuíram para 
a Previdência Social? · -

_2 -:-:_Qliªis os-valoreS arrecadados pela Pre
vídência Social? 
3-Quantos indivíduos se beneficiaram da 

Pr~vidênc_i_a_ Social, em razão- de aposenta-
doria? _ -
4- Quai_s_ Os valores dOs beileffcios pagos, 

em razão de aposentadoria? 
S- Qú:aúto_S indivfdúos se aposentãram 

aos 35 anos de serviço pela Previdência So~ 
cütl? - - -

-6- Quantos indivíduos se aposentaram 
proporcionalmente ao tempo de serviço pela 

- Previdência Social? 
7-Quantos contribuintes da Previdência 

Social faleceram antes de atingirem o número 
de anos necessários para aposentadoria inte
gral? 
8- Quantos beneficíári_os da Previdência 

SOCial, por aposentadoria, faleceram? 
Considerando a faixa salarial, ano a ano, 

no período de 1986 a 1990, em números abso
hltqs_ e percentuais: _ 

1-Quantos indivíduos contribuíram para 
a Pn~_vidência Social? 
2- Quais os valores arrecadados pela Pre

vidência Social? 
3-Quantos indivíduos se beneficiaram da 

Previdência Social em reazão de aposenta-
doria? -
4- Quais os valores dos benefícios pagos, 

em razão de aposentadoria? 
5- Quantos indivíduos se aposentaram 

aos 35 anos de serviço pela Previdência So
cial? 

6- Quantos indivíduos se aposentaram 
proporcionalmente ao tempo de serviço pela 
Previdência Social? 
7- Quantos contribuintes da Previdência 

Social faleceram antes de atingirem o número 
de anos necessários para aposentadoria inte
gral? 
8-Quantos beneficiários da Previdência 

Social, por apoSentadoria faleceram? 

Justificação 

A Constituição Federal assegura aposen· 
tadoria aos 65 (sessenta e cincO) anos deidade 
para o homem e aos 60 (sessenta) anos para 
a mulher, bem como após 35 (trinta e cinco) 

· _ aõ.os de trabalho, ao homem, e, após 30 (trin
ta), à mulher. 

No entanto, pretende o Exmo Sr. Presi
dente da República, em documento entregue 
ao Congresso Nacional intitufado, "Brasil: 
UiilP"rOjeto de RecOnstrução Nacional'' ;pro
por a reorganizaçãO do sistema de previdên
cia social, entre outras, reexaminando a apo
sentadoria por tempo de serviço, através de 
emenda constitUcional e projetas de lei. 

Justifica Sua Excelência essa proposta, a 
furi de termos um sistema previdenciário mais 
justo e financeiramente equilibrado. 

Assim, matéria de tamanha magnitude pa
ra o trabalhador brasileiro deve ser exami
nada pelo legislador, ao lado de números es
tatísticos que demonstrem a realidade do 
quadro previdenciário brasileiro. 

Sala das Sessões, em 12 de abril de 1991. 
---senador Mário Covas 

(A Comissão Diretorti) 

O SR. PRESIDENTE.(Lucídio Portella}
O requerimento lido será publicado e reme
tido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, parecer que vai ser lido pelo 
Sr. 19 Secretãrio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N' 47, DE 1991 
Da Comissão Diretora 

Rcdaçio final do Projeto de Lei 
do Senado n° 335, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n? 335, 
de 1989, de autoria do Senador Mareio Lacer
da, que dá nova redação ao caput do art. 
52 e ao seu item 19 e ao item 79 do art. 54 
da J..eLn.~ Q_Jll5, de 31 de dezembro de 1973. 
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Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril 
de 1991. -Mauro Benevides, Presidente
Dirceu Carneiro, Relator- Alexandre Costa 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N-'47, DE l991 
Redação final do Projeto de Lei do Se

nado n~ 335, de 1989, quedá novaredação 
ao caput do art. 52 e ao seu item 1~ e 
ao item 7~ do art. 54 da Lei n' 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. l" O caput do art. 52 e seu item 1" 

e o item 7~ do art. 54 da Lei n~ 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

das e _sextas-feir<ts, a rn,atéria sairá da Ordem 
do Dia. a ela retornando na sessão de terça
feira, em fase de votação, quando p_oderá 
ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte lia)
O ·Requerimento n~-121/91, lido no Expe
diente, que solicita a realização de sessão es
pecial do Senado, no dia 5-12-91, destinada 
à comemoraçã-o do I Centenário da Morte 
de D. Pedro II, fica com a votação adiada 
por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
M~ranhãç. . 

"Art. 52. São obrigados a fazer a O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
declaração de nascimen~o. sem quais- Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presi-
quer designações discriminatóriãs relatf- dente, Srs. Senadores, no dia 24 de fevereiro 
vas à filíação: deste ano, saiu um artigo de Cheyne Chiu, 

1" o pai ou a mãe, se casados, o pai mo jornal Chine Times, um artigo sobre a 
se casado, ou os pais, se declaradamente _ unificação das duas Chinas. Parece um so-
em franca união estável e não casados nho? Não. Estamos vivendO tempos revolu-
entre si; cionários sob o signo da paz. Estão, af, o 

····· ·· · ............. ~·-~~~~-.------~·........ leste europeu democratizado e as duas Ale-
Art. 54. ...~.~~~._ ............... ~.............. manhas reunifiCadas. Sem guerra. Sinal dos 
7? os nomes e prenomes, a natura- tempos, Srs. Senadores. 

lidade, a profissão dos pais, a idade dos_ Quem poderia pensar neste momento: um 
ge~itores n~ ?ca~ião_ do pa.rto e o domi- chinês escrever um artigo manifestando a 
cílto ou restdencta dos gemtores; possibilidade de unificação-·daS duas Chinas? 
-~··················-....,....~__........,-~-.--'-Pois Cheyne Chiu escreveu sobre tal possibi-
". _ !idade, pois, afinal a Continental ea China 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de Formosa são uma Chiila só, como sempre 
de sua publicação. foram. . . . 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em O grande propóstto, Sr. Prestdente, da um-
contrário. ficação da China, segundo o articulista, é o 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio..)'ortella)
O parecer lido vai à publicação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 3, de 1986 (n~ 
113185, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo sobre gratui
dade parcial na execução de cartas roga
tórias, celebrado, por troca de notas, en
tre o Governo da Repóblica Federativa 
do Brasil e o Governo_da Repúblicafran· 
cesa, em 5 de outubro de 1978, tendo 

PARECERES, sob nu 22 e 23~ de 
1991, das Comissões 

- de ConstitJJição, Justiça e Chlada
nia, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

- de Relações Exteriores e Defesa Na· 
clonai, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediência ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que ·estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado de segun-

pr6prio povo chinês, o povo chinês em sua 
·perpetuação histórica, pois ess_e povo foi sem
pre uno mílenarmente; o povo chinês em sua 
prosperidade e em seu desenvolvimento. O __ 
objetiVo da unificaçãO é fazer da China um 
país livre, democrático, com uma distribuição 
de renda eqüitativa. 

Ante tal fenómeno, já se vislumbra uma 
execução do processo a curto, a médio e a 
longo prazo. A curto prazo, prevê-se uma 
relação de intercâmbio recíproco para vencer 
as animosidades c;;xistentes. Diante disso, Sr. 
Presidente, chamo a atenção do Governo 
brasileiro, para intensificar um estreitamento 
maior das relações diplomáticas com a China 
popular, sem descuidar, de maneira nenhu
ma, do relacionamento_comercial com a Chi
na Nacioilalista, E por quê? Porque os fatos, 
Sr. Presidente, estão falando por si. 

Sabe~se, Sr. Presidente, _que as duas Chinas 
mantêm estreitos laços comerciais indiretos, 
através de Hong Kong .. Formosa, no ano pas
sado,- comercializou~se com a China Conti
nental em torno de oito bilhões de dólares. 
O chinês da China Continental visita Formo
sa, e o chinês de Formosa visita a China do 
continente. É a previdência chinesa em mar
cha~ ·em-sua -Sãbedoria milenar _milenai, se 
preparando para 1997, quando Hong Kong 
passará à soberania da China continental. A 
partir diii~ O entendimentO entre as duas chi
nas estará bem avançado, e, segundo a mile
nar sabe"doria desse povo, as- duas Chinas, 

na verdade, vão se entender. Se:J;"á um passo 
decisivo para a bem-vinda reunificação. 

V. Ex~· poderiam perguntar, meus pares, 
o que temos nós com tudo isso? lsso é história 
de __ chineses e para chineses, diriam V. Ex~~ 
Não vejo o problema assim; no entanto, a 
tentativa da reunificação das duas chinas nQs 
diz respeito e de modo P~stante urgente. Há 
duas Chinas ultimamente: a política e a ideo
lógica, se assim quiserem; uma riquíssima, 
a China de Formosa, e outra menos rica, a 
Continental. Formosa possui vinte milhões 
de habitantes. Geograficamente é um país 
pequeno, equivalendo ao tamanho de nosso 
Estado da Paraíba. Sua renda per capita é 
de 8.400 dólares. O PIB, em 1988, foi de 
119,7 bilhões de dólares. Sua reserva cambial 
é de quase noventa bilhões de dólares. E o 
Governo de Formosa quer investir esses dóla
res fora da ilha. 

Sr. Presidente, peço a transcrição, nos 
anais desta Casa, do discurso proferido pelo 
vice-Ministro da Economia da República da 
China, o Exm~ Sr. P._K. Chiang, quando de 
sua última visita ao Brasil em 1990, porque 
o considero de sum~ ~mportância e de muita 
oportunidade para meu objetivo do momen
to. 

Há muito tempo, Sr. Presidente, tenho 
pensado e enviçlado esforços para que as rela
ções comerciais entre o Brasil e a República 
da Chin_a se façam em bases mais sólidas e 
mais explícitas. E precisamos, Sr. Preside'nte, 
como diz O Vice-Ministro da Economia, em 
seu discurso, entre outras afirmações, "elevar 
o status de nossos respectivos escritórios de 
comércio". Tenho e.c:;perança, Sr. Presidente, 
que nossas transações comerciais sejam de 
grande monta porque, em 1980 o comércio 
entre os dois países foi de 57 milhões de dóla
res e em 1989 foi de 697 milhões de dólares, 
num promisSor aumento de 1.200%. Está aí, 
uma estuante realidade. 

O Vice-Mínistro da Economia da Repú
blica da China, Sr. Presidente, visitou-nos 
no fim do ano passado com uma enorme dele· 
gação de ba_ncos, de empresas estatai? e do 
setor privado, e veio aqui para .. explorar a 
oportunidade de negociar e trocar idéias, vi
sões económicas e cooperação tecnológica", 
porque Taiwan, apesar de geograficamente 
pequena, é uma potência económica. · 

Sr. Presidente, é preciso fazer crescer nos
so interesse co;mercial com a República de 
Formosa. Com esta meta, o primeiro passo 
a ser executado é melhorar bastante as -estrU
turas de nosso escritório comercial em Tai
wan. Lá devem ser locados elementos não 
só afinados coai a diplomacia, mas também 
que estejam afinados com o espírito e a psico
logia do empresariado da ilha. Tais pessoas, 
assim afinadas, envidariam esforços não só 
para aumentar o coinércio entre Brasil e For
mosa, com~rcio que já passa de um bilh_ão 
de dólares por ano, com uma diferença de 
80% favorável ao Brasil, como também para 
sensibilizar o empresariado da China Nacio
nalista investir seu capital de risco no Brasil. 

Estou tentando, Sr. Presidente, reapresen
tar meu projeto sobre investiinento de capital_ 
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estrangeiro em nosso País. Com uma novi
dade: está ele centrado no investimento do 
capital nas micro e pequenas empresas. Para 
ta( investimento, a China Nacionalísta apre
senta todas as facilidades possíveis. b de se 
admirar nosso Congresso ficar tomado de es
panto quando se fala em investimentos es
trangeiros no País: Teme-se por um possível 
domínio estrangeiro na soberania da Pátria. 
Tal ojeriza precisa ser exorcizada. A própria 
China Coritinental, comunístãa:cima de qual
quer suspeita, em suas leis reza sobre o capital 
estrangeiro como na lei sobre investimentos 
conjuntos (joint-ventuces) com a utilização 
de recursos chineses e externos, aprovados 
em 1~ de julho de 1979, no V Congresso Na
cional do povo. Diz seu art. 1": com vistas 
a ampliar a cooperação econômica e o inter
câmbio tecnológico, a República Popular da 
China permite que empresas, companhias e 
outras entidades econômicas, e iildivíduos es
trangeiros incorporem-se ao territóriO da Re· 
pública Popular da China para a realização 
de investimentos conjuntos (Jolnt-ventures) 
com empresas, companhias e outras entida-
des económicas chinesas. . -

Sr. Presidente, quando a própriã China 
Continental Cria todas as facilidades para a 
entrada do capital estrangeiro no País para 
"ampliar a cooperação económica e 6 inter
câmbio tecnológico", não podemos ficar na 
contra-mão da história e do desenvolvimento 
de nosso País. Quando se fala em investi
mento estrangeiro, vem juntO o-périsiriiiDtO 
da remessa de lucros, se não vai acóritecer 
uma sangria de capital contr3: o País. Q~nto 
à remessa de lucros, a China Continental nos 
dá outra lição de sabedoria. Os regulamentos 
provisórios de controle de câmbio, aprovado 
pelo conselho de estado, em 5 de dezembro 
de 1980, rezam ein seu art. 2°: as empresas 
( ... de capital estrangeiro ... ) terão _que reque
rer autorização ao banco da Chiõã nõ· caso 
de desejarem remeter ao exterior seus líqui
dos após o pagamento de impostos ... 

Diz mais: as empresas e sócios estrangei
ros ... deverão requerer autol"'ização ... para 
transferência de capital em moeda estrangei
rn. -

E o art. 25 diz: até_SO% dos salários liCj_ui· 
dos e outros rendimentos legítimos recebidos 
pelos funcionários_ e trabalhadores de nacio
nalidade estrangeira das empresaL. poderão 
ser remetidos para fora da China. 

Sr. Presidente, diante deste quadro, as 
duas Chinas são de grande iniportáncia co
mercial para nós. Principalmente a China Na
cionalista. Ela quer vir até nós. Então vamos 
apressar nossa ida até ela. Além da PC!Ssibi~ 
lida de da China investir nas micro e pequenas 
empresas, razão maior de meu projeto, que 
ora apresento, tem tudo ainda para investir 
na região problema de nosso País. A região 
do Nordeste, e no, Nordeste, investir na eco· 
nomia açucareira. 

Tenho informações seguras, Sr. Presiden
te, do interesse do_ governo de Formosa em 
lançar dinheiro na economia açucareira de 
nosso País. Na cana-de-açúcar trabalham 
mais de um milh,ão e duzentos mil operários. 

No entiintO~é-haixa a produção e a técnica 
de processá-lo é bastante antiquada. Não que 
falte capacidade à maioria de nossos indus
triais; capacidade é o que não falta ao empre
sariado nacional. Mas, no setor açucareiro. 
fit.lta dinheiro para o empresário produzir e 
melhorar a pro~utividade. 

Sr. Presidente, o Governo de Formosa tem 
experiência nil. economia do_ açúcar. E ne."Ja 
quer investir. repito. À economia açucareira 
nacional faltam dinheiro e tecnologia de pon· 
ta. _.._, 

Poder-se-ia perguntar. Sr. Presidente, o 
porquê trazer a China Nacionalista para a 
economia do açúcar. A resposta é esta: a 
possibilidade da união das duas Chinas. Unir
se-ão a China rica (Formosa) com a China 
menos rica {"ii-COntinental). A China menos 
rica tem o maior mercado consumidor do 
mundo. Creio na capacidã.de dO põvo Chin§:s 
da China continental.- A China pOpular. com 
sua revolução. acabou com a fome em seu 
território. Melhorando sua tecnologia e sua 
produtividade, será o grande mercado consu
midor do mundo. Além de lembrar, aqui, 
que foi a China continental que na década 
de 80 deu início à distensão mundial. 

Pois bem, Sr. Presidente, a China conti~ 
nental, com seus um bilhão e duzentos mi
lhões de habitantes, poderá vir a ser o vasto 
consumidor de grande parte de nosso açúcar, 
pois a China nacionalista investii"á aqui não 
só milhões de. dólares. mas também tecno
logia de ponta, como fez _e continua fazendo 
no setor açucareiro da República do Havaí. 

Se pesarmos bem as coisas, Sr. Presidente, 
é de se convir que Formosa poderá ser atraída 
para investir na indústria do açúcar. Meu pro
jeto, que ora apresento ao exame d"eSta Casa, 
pensa ~m organizar sociedade em regil!le 
joint-venture com Formosa. Só que devemos 
ter pressa. Esse projetó tem que ser apro· 
vado, para bem de nossa economia açuca
reira, antes que Hong-Kong, pulmão das 
moedas fortes, passe à soberania da China 
continental. A China nacionalista, Sr. Presi
dente, deseja se associar ao empresariado 
brasileiro no setor de açúcar para ter esse 
mercado internacional sob seu controle em 
sociedade com o Brasil e, assim, seremos 
grandes fornecedores do maior mercado do 
planeta. E não devemos esquecer de que o 
BraSil já tem grandes interesses coin o Go
verno da República Popular da China, inclu
sive no que diz respeito ã tecnologia de ponta. 

Chamo a atenção do Governo brasileiro 
para sermos prestimosos no apressamento, 
o quanto antes, de nosso estreitamento diplo
mático com a República Popular da China 
e com Formosa. Estreitãrmos nosSos laços 
comerciais e reformularmos e dinamiZarmos 
nosso esci:itório comerci_al em Taiwan, inje
tando nele pessoas competentes e dinâmicas 
que tenham livre trânsito _t;_o_m o empresa
riado da China nacio"nalista, tendo em vista 
não só aumentar o montante de nosso comér
cio, mas convencer seus empresários para tra
zer para nosso País seu capital de risco de 
que tanto necessitamos. No Projeto de Re
construção Nacioilal, do Presidente Feman-

do Collor. há proposta~ sobre investímento 
de capital estrangeiro. Que o Congresso Na
cional transforme esse projeto do capital es
trangeiro em lei ordinária, como em lei ardi· 
nária deve ser transformado o art. 172 da 
Constituição. Se assim não for, não entrará 
um centavo sequer do mundo exterior em 
nosso País. 

-TemOs exemplo diSso, Sr. Presidénte. No 
ano passado, no México entraram, como ca
pital de risco, 8 bilhões, 570 milhões de dóla
res. enquanto que. no Brasil, _entraram ape
nas 500 milhões de dólares. E isto que nós 
temos que apressar. 

Seria esta a grande contribuição do Senado 
ao Projeto de Reconstrução Nacional do Pre
sidente Fernando Coiior. 

ApressarmoS, transformarmos em lei ordi· 
nária o art. 172 da Constituição. 

Sr. Presidente, reapresento meu projeto 
de investimento de capital estrangeiro para 
as micro e pequenas empresas do Brasil. Este 
meu trabalho já está repercutindo nas duas 
Chlnas. Como prova de;,sa repercussão é o 
convite que acabo de receber do Governo 
da China continental para chefiar uma dele· 
gação de alto nível .do PRN que passo a ler 
para o Plenário do Senado Federal: 
N" 2719! 

Brasilía. 24 de janeiro de 1991 
Ao Exm" Sr. 
Senador Ney Maranhão 
Uder do Partido da Reconstrução Nacional 
no Senado 
Senado Federal 
Brasilia- DF 

Excelentíssimo Sr. Senador: 
Tenho a honra de cumprimentar Vos

sa Ex~ Sr. Líder do PRN no Senado Fede· 
ral e comunicar-lhe o seguinte: 

A fim de promover a compreensão e 
amizade entre os povos da China e do 
Brasil e entre o Partido Comunista da 
China e o Partido da Reconstrução Na
cional, o Departamento de Relações ln· 
ternacionaís do Comitê Central do PCCh 
tem a satisfação de convidar uma delega· 
ção do PRN de alto nível, composta de 
1 O pessoas, a visitar a China no primeiro 
semestre do ano corrente, com perma
nência de duas semanas. Gostaria de as· 
sinalar que as despesas de alimentação, 
hospedagem e transporte na China cor· 
rem por conta chinesa. 

Aproveito a oportunidade para apre
sentar a Vossa Ex· os protestos de minha 
mais alta e distinta consideração. - Shen 
Yunao, Embaixador da República Popu
lar da China no Brasil. 

Sr. Pre!-.idente, essa delegação se compõe 
de quatro senadores e cinco deputados do 
PRN, e um assessor para assuntos asiáticos. 
Essa viagem começará no dia 15 de maio e 
finalizará no dia 3 de junho. 

Sr. Presidente, eram estas as minhas pala
vras. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU 
DISCURSO.) 
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CENTRO COMERCIAL 
DE TA!PE! 

7 d~ __ mar~_Q d~_l9~1 
W28 
Exm" Sr. Senador 
Ney de Albuquerque Maranhão 
Brasma- DF 

Prezado Senhur Senador, 
Conforme vossa solicitação, temos o gran

de prazer de enviar a V. Ex", <Üravt!~ Je~la. 
uma cópia da tradução do J.bcurso do \'ice
Ministro d::~ Economia 0.<~ República da Chi
na, Exm" Sr. P. K. Chiang, proferiUn em sua 
última visita ao Brasil em dezembro de 1990. 

Sem outro particular para o momento, 
aproveitamos esta oportunidade para expres
sar à V, E.x• as nossas mais 

Cordiais saudações, Bing Fan Yen, Dire
tor-Presidente. 

TRADUÇÃO DO DISCURSO DO 
EXM' SR, P. K. CH!ANG 

DEZEMBR0'90 

Senhora~ e Senhores, 
Eu t'?nho muito prazer cm estar aqui corrlo 

líder da Missão Econàmica da ~públka da 
China em Taiwan VLSifando este belo paí~. 
E como representL~nte da missão eu quero 
aproveitar esta oportunidade para estender 
nossos sinceros agradecimentos aos nos~o~ 
amigos brasileiros por sua amável assist~nda 
e por terem feito todi:l essa organização. 

Nós estamos profundamente agradecidos 
pela calorosa hospitalidade oferecida i:l nós 
pelo povo brasileiro. Nós certamente nos sne~ 
timos bem-aqui e queremos agradecer com 
muita siriceridade. 

Primeiramente, fico feliz em apresentar 
nossa delegação, a qual consiste de represen
tantes de diversas atividade~ governamentais, 
bancos, empresas estatais e seto.H privado, 
eles são especializados em vários campos. co
mo:- comércio, investimentos, serviços finan
ceiros, seguro, engenharia química, aço. têx
til, pesca, eJetrônica, engenharia ciVil e nieta
lúrgica, e estamos felizes por estarmos <~qui 
para explorar as oportunidades de negóciOs 
e troca de idéia!'. e visões económicas e coope
ração tecnológica com vocês. 

O Brasil é um país com um vasto território, 
grande população e abundantes recursos na
turais, é um gigante económico. Pvr outro 
lado, a República da China em TS.iWãn é uma 
pequena ilha com densa população e escassos 
recursos, mas em termos de volume de negó
cios, investimentos externos, reserva de divi· 

_sas, é também uma potência económica, E 
com o complemento natural, o ):omércio en
tre nossos dois países cresceu aos saltos nos 
recentes anos, de 57 milhõe:s de dólares ame· 
ricanos em 1980 para 697 milhões de dólare~ 
americanos no último áno, Lim aumento de 
aproximadamente 1.200%. Em adição ao co
mércio, nós encontramos muitos inve!'.timen
tos e oportunidades de cooperação tecnoló· 
gica que esperavam-nos para fuvorer..:er sua 
exploração. 

Como nós desejamos fortalecer a já exis· 
tente cooperação entre ®~_os:_dois países nas 
áreas de comércio e investimentos, eu gosta-

ria de_aproveit<~r esta oportunidade para pro
por as seguintes aÇões a serem tomadas por 
nossos dois países simultaneamente: 

1) Solicitar ao presidente nacional das Con
federações Nacionais da Indústria e do Co
mércio de ambos os pa(ses para organizarem 
mais miss_ões comerciais e apoiarem juntos 
uma conferência anual que ajudaria a estabe
lecer contatos, identificar oportunidades de 
negócios e remoVer óS lnipe-dimentos. 

2) Persuadir nossos dois g_overnos a elevar 
o estatus de nossos respectivos escritórios de 
comércio- para ãjudar a providenciar me lho· 
res serviços, tais como: emitit vistos em curto 
prazo, aumento dos conta tos oficiais, facilitar 
e promover o comércio e ~s_cooperações de 
investimentos. 

3) Para demonstrar nossa sinceridade, nós 
participaremoS na Feira do Comércio Inter
nacional do Brasil, a qual se realizará no pró
ximo ano (1991) em São Paulo. E ficamos 
fdizcs em convidar vocês a participarem de 
nossas feiras de Comércio Iàternacional que 
se reiJ-\izam em meu país periodicamente, es
pecialmente para a próxima Taipei Im-port 
Fair. 

4) Como a décima terceira maior nação 
de comércio do mundo, nós desejamos assu
mir um papt::l mais responsável nas relações 
da economia mundial, então nós solicitamos 
nossa inscrição no GATI em primeiro de 
janeiro de 1990 como território nacional inde
pendente, em nome de Taiwan, Penghu, 
Kimmcn e Matsu. O objetivo de nossa solici
tação é- puramente económico; nós deseja
mos contribuir para que os óáSfCoS objetivos 
do GATI sejam elevados deixando padrões 
e providenciar eficiência económica. Então 
desejamos que nossos amigos brasileiros nos 
ajudem a esse respeito. 

5) Se a empresa aérea VARIG iniciar seus 
vôos para Hong Kong em 1992. nós a convi
daremos para estender seus vôos até Taipei, 
e sugerimos que vocês converSem com as au
torldades competentes sõb_re este assunto. 

Em conclusão, senhoras e senhores, ·eu 
gostaria de expressar a vocês os meus melho
res desejos de boa saúde e felicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)
Concedo a palavra ao nobre Senador Rolan
do Arag_ão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
Ro:- _Proi1uncia O seguinte· ·discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o que trago a esta 
Ca~_a e -à Nãçãcr·é a situação de calamidade 

_em -q-ueseencémtrà -ünt ·muhcfpio do meu-· 
estado, o de Ouro Preto do Oeste, atingindo 
pelO- oropuchi. -

Através da televisão, vimos, ontem, a cala
mí~_aàe em ·que se encontra este municfpi6."; 
A sua PTeferta -s-ra:-Jõselita, decretou estado 
de calariiiOãàeJ:iUblica. 

E nãO IDllito ·atnda surpreso, recebi tele_fo_-_ 
nema de um Prefeito da Cidade de Guajar_á_

-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia, preÓ
cupado também Com. a falta de recursos para 
a s~úde naquela região. . 

E lamentável, Sr. Presidente, o que esfa· 
mos vendo: o cólera já entrando em Taba-

tinga. O Estado de Rondônia tendo limites 
com a Bolívia, que tem limites tambo!m com 
o Peru e havendo uma trariSaÇão muffo grãn
de entre Peru, Bolívia e B,rasil, há quase que 
certeza da presença de cólera no Est<~do de 
Rondónia. Não posso afirmar ainda com cer· 
teza o fato, mas fá há indícios da doença. 

Assim, Sr. Presidente, chamo a atenção 
do Mínisiério da Saúde para que promova 
uma campanha naquela região, carreando re
cursos tanto para o combate a oropuchi. 

Dizem que oropuchl na:o mata mas, numa
região onde o ciçladão já não é bem alimen· 
tado, não tem as condições de higiene satisfa
tórias, não há sarieamemo básico hoJe no Es
tado de Rondônia. o percentual de _S_?nea· 
mento hásico é em torno de 6% essa.., ende~ 
mias, as arboviroses começam aparecer quase 
que numa progressão geométrica. Então, é 
neste sentido que faço um apelo ao Ministério 
da Sáude, para que libere recursos para solu· 
cionar o grave problema de saúde pública 
no Munjcípio de Ouro Preto 9o Oe~te, Muni~ 
cípio de Guajafá-Mirim. nos municípios da 
fronteira com a BoHvia, porque entendemos 
que é melhor prevenir do _ _q~e _remediar. Te
mos chamado atenção aqui, nO CongressO, 
no Senado Federal a respeito deste grave pro
blema de saúde pública no Estado de Rondô· 
nia. É preciso que a Nação inteira tome co
nhecimento, atrãvés dos meios de informação 
como rádio, televisão, jornal. para que crCio-
verno se sensibiliZe· por estes problemas. Se 
se reivindica do Ministro d~ Saúde a sua_pron
ta ação, _a_ priiJI.eira coisa_ que escutamos é 
que não há recu~os, que Dão há dinheiro. _ 
Então, este País precisa fechar para o balan
ço. Qualquer senador que se dirija para rei~ 
vindicar recursos em qualquer ministériO des· 
ta República, o que houve é que não há di· 
nheiro, não há recursos, entretanto aparece 
na televisão:., arrecadação _ultrapassOu aS pre
visões em 10 vírgula tantos por cento. Não 
falta dinheiro para estrada, mas falta dinheiro 
para saúde, faltá dinheiro- para a ·Previdência 
Social e há aumepto da arrecadação. É difícil 
entender essá. Sfttià:Ção. · - - · - ·-

0 Sr._Jutahy Magalhães- Permite V. Ex·, 
nobre Senador? -

O SR. RONALDO ARAGÃO -~Ouço o 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O :Sr. Jutahy_Magalhães- V. Ex• fala que 
quando há uma reiViridii::a:ção iiáo há recurso 
para atendê·la. É verdade-. Qtiãndo se faz 
uma reiviil.dicação específica, sobre uin as
sunto específico sempre faltam recursos, mas 
se V. Ex• fiCãf atento aos noticiários dos jor
nais e da tele.visão, o Brasil está nadando 
em-dinheiro. porque toda hora se fala em 
novos programas; em miilistérios da criança; 
ministério daquilo, para os quais são alocados 
tantos bilhões de cruzeiros de recursos. Na 
verdade, quando se vai para o dia-a-día, ve
mos que nâo há fecursos para serem aplicados 
para erradicar, no caso específico que V. 
Ex~ fala, uma doença que está se alastrando 
no estado de V. Ex•. Mas, no País o que 
estamos vendo é que estão ressurgindO aQJle· 
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las doenças que pareciam extintas, erradica· 
das pela ação da saúde pública no País. Isso 
também se deve àquelas demissões iniciadas 
na Sucam, em que muitos mata-mosquitos 
foram afastados e o trabalho de erradicação 
da doença não teve a continuidade_ neces
sária. Mas não é apenas isto. Vemos por 
exemplo, o dengue que, está se alastrando 
não apenas no Rio de Janeiro mas, também 
em outros estados. E agora todos nós estamos 
ameaçados - e que a discussão não seja a 
cólera ou o cólera - por uma doença que 
aterroriza os brasileiros, porque se aproxima, 
a passos largos, da fronteira, já está a poucos 
metros da fronteira brasileira. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Já está 
no Brasil. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Já está em Ta
batinga? 

O SR. RONALDO ARAGÃO -'. Exato; )á 
existe um caso lá em Tabatinga. 

O Sr. Jutahy Magalhães- EntãO;-v: Ex• 
vê que já estamos sofrendo as conseqüêncías 
de uma doença que, realmente, preocupa a 
todos nós.. V. Ex~ vê que são esses os nossos 
problemas, são problemas do dia-a-dia. Essas 
questões não estão sendo levadas em conside
ração, com a devida atenção, por parte do 
Senhor Presidente_ da República e dos seus 
ministros. Contra isso temõs que protestar, 
aqui, a cada dia e lutarmos para que não 
continue desta (arma. Vamos ver se, no pró
ximo ano, poderemos fazer um orçamento 
mais estudado e mais examinado pelos Srs. 
Parlamentares, para que sejam direcíonados 
recursos ao combate dessas doenças. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- E que não 
se torne esse orçamento indisponível em 
95%, porque fez~se o Dec!etõ .0" 2.021, que 
tornou o orçamento indisponível em 95%, 
na situação em-qlie·o País se encontra hoje. 

O Sr. JutaiiY Magãlhães-:- AÍ é que está 
o problema, nobre Senador. Nós não pode
mos permitir que um decreto seja -superior 
a uma lei. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- A hierar
quia da lei está ao inverso. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Nós, parlamen
tares, temos culpa nessas questões, porque 
não demos a devida atenção e não demos 
a devida aplicação aos recursos que temos 
para fazer com que as leis sejam obedecidas 
neste País. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Nobre Se· 
nadar Jutahy Magalhães, como sabe V. EX'!, 
essa questão de recursos nos ministérios é 
um problema que não dá para entender. V. 
E:ro tem toda razão. 

Para se ter uma idéia, não se dá mais impor
tância a saúde pública no Brasil. Não se tem 
um programa de saneamento._Se tivéssemos 
um bom saneamento básico diminuiríamos, 
em quase 70%, as patologias. Será que é pre
ciso que se diga isSo? Será que nos mnistérios 
não tem ninguém que entenda isso? O Estado 
de Rondônia -tem 6% de saneamento básico, 

Com 2 milhões de pessoas. Como é que se 
entende uma coisa dessas? Na cidade de Por
to Velho, temos esgoto a céu aberto, na sua 
grande maioria. Nós estamos no fim do século 
XX.--

Na minha região, na cidade de Cocoal, que 
tem mais de 100 mil habitantes, o tratamento 
da água é precário. Estamos nos batendo para 
melhorar esse tratamento, e o que estamos 
vendo é só a falta de dinheiro: •'Não tem 
dinheiro". Há um projeto do Banco Mundial, 
que demora nãO sei quanto tempo. "~preciso 
resolver primeiro o problema da dívida exter
na'', Onde é que nós vamos parar neste País? 

Agora aparece o surto do oropouche, uma 
virose que não mata, mas que, se a pessoa 
acometida não dispuser de uma alimentação 
condigna, ela fica predisposta à ação de ou
tras patologi_a~_devido à debilidade da pessoa. 

Nâo entendo. Nenhum órgão tem dinheiro 
neste País. O Ministério da Infra-Estrutura 
não tem dinheiro. O Ministério da Saúde não 
tem dinheiro. O Ministério da Ação Social 
não tem dinheiro. Quero até faier um regis
tro pelã boa -vontade expressa pela Sr• Marga
rida Procópio, do Ministério da Ação Social. 
O MiníSlério da Saúde é um verdadeiro 
monstro+ Também acredito que o Ministro 
Alceni Guerrã fem a ri:J.e1hof boa vontade. 

Mas estamos esbarrando, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, numa coisa chamada Minis
tério da Economia. Este País só_precisava 
ter duas coisas: Presidência da República e 
Ministério da Economia. O resto deveria ser 
mandado para casa, porque só o q-ue ouvimos 
é a reclamação de que os outros ministérios 
são só de fantasia: "A Ministra não libera, 
a Ministra não liberou, a Ministra não deu 
dinheiro". Que País é este, onde urri minis
tério subordina todos os outros? O ministro 
que começa a falar contra o Minis!ério da 
Economia está ''frito". · 

Estamos resumidos a um só ministério. Es
tamos vendo os estados e os muilicípios sem 
nenhuma assistência do_GÓ'ierno Federal. A 
Constituição foi !:laborada para melhor aten
der aos municípios deste País; os recursos 
deveriam ser carreados diretamente para os 
municípios. Mas, o que estamos vendo? Os 
prefeitos trazem seus projetas, entregam nos 
miniStérios e ouvem a mesma cantilena: "não 
há dinheiro, vamos esperar o projeto do Ban
co Mundial". Este País não gera riquezas? 

Sr. Presidente~ Srs. Senàdores, quero aqui 
trazer a minha preocupação com esse sério 
problema. O meu estado já é um estado-pro
blema, e, em cima de todos os problemas, 
ap~fecem outros, corilo o da falta de sanea
mento, que traz, como conseqüência, as en
demias da região amazónica e, agora,_ a arbo
viro_se. A Pre(eita do Município de Ouro Pre
to do Oeste declarou estado de calamidade 
pública. Não há recursos, os hospitais não 
recebem dinheiro para atender àqueles que 
os procuram. -

Portanto, fica aqui a minha preocupação, 
levando ao conhecimento da Nação esse pro
blema do nosso estado, além de outros, como 
o_ da energia elétrica, pelo qual temos aqui 
nos batido semanalmente e não temos obtido 

eco. o Governo não se sensibiliza. É lamen
tável, Sr. Presidente. Chamo a atenção do 
Ministério da Saúde para que procure, urgen
temente, solUcionar o problema do Municí
pio de Ouro Preto do Oeste, do Município 
de Guajará-Mirirri, e Outros muniCÍpios do 
estado,_ que necessitam urgenteinente de so
corro. Mas sobre isso falarei em outra oportu
nidade. 

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

OSR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mello. 

OSR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quando fui parlamentar pelo Estado do Rio 
de Janeiro tive a oportunidade de ter um 
grande amigo, um grande colega que foi o 
Sr. Hélio Fernandes, diretor da Tribuna da 
Imprensa. Agora, quero registrar nesta Casa, 
em breves palavras, que a defesa da liberdade 
de imprensa foi a tónica da reunião do conse
lho administrativo da Associação Brasileira 
de Imprensa, realizada para tratar da conde
nação do jornalista Hélio Fernandes em fun
ção de uma sentença que não tem sentido. 
Nesse ensejo,_ os juris~as Raxmundo Faoro 
e Clóvis Ramalhete foram unânimes em seus 
pareceres em declararem a inconstituciona
lidade .da sentença. O Presidente Barbosa Li
ma Sobrinho, também presidente da ABI, 
soli_darizou-se, bem com o Presidente Mário 
Martins, do Conselho Administrativo da As
so_ciação, que afirmou: "A sentença é um es
cárnio, uma agressão à consciência jurídica 
do País". 

O Secretário de Cultura Edmundo Moniz 
afirmou que a Lei _de ImprenSa está- revogada 
com a nova Constituição, no que foi apoiado 
por todos os Conselheiros da ABI. 

Eram estas, Sr. Presidente, ao mesmo tem
po em que trago a minha solidariedade a Hé
lio Fernandes e à Tribuna da Imprensa, as 
palavras que desejava proferir, em ratificação 
àquelas que ontem foram manifestadas pelo 
nosso distinto companheiro Cid Sabóia de 
Carvalho, em nome da Bancada do Ceará, 
em nome do PMDB. 

Muito obrigado a V. Ex' 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SENADOR AUREO MELLO EM 
SEU DISCURSO: 

ABI EXALTA HÉLIO 
E IMPRENSA LIVRE 

A defesa da liberdade de imprensa no Bra
sil foi a tónica da reunião extraordinária do 
Conselho Administrativo da Associa-ção Bra
sileira de Imprensa {ABI), realizada ontem, 
para tratar da condenação do jornalista Hél~o 
Ferniuldes, Üli juristas Raimundo Faoro e 
Clóvis Ramalhete foram unânimes, em seus 
pareceres, em declarar a inconstitucionalida
de_ da sentença. O presidente da entidade, 
Barbosa Lima Sobrinho, vê uma ameaça a 
todos os jornalistas. O presidente do Canse-



Abril de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 13 1597 

lho, M_ário Martins, condenou a volta do "ta
cape";··Segundo Martins, "querem amputar 
a redação de um jornaL A sentença é um 
escárnio, uma agressão à consciência jurídlcã 
do País". E o secretário estadual de Cultura, 
Edmundo Moniz, afírmóu Cfue a Lei de Im
prensa está revogada com a nova Constitui
ção, no que foi ·apoiadO por todos os conse
lheiros da ABI. 

OSR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente._ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 

Campos. (Pausa.) 
S: Ex• -não se encohtra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cou

tinho Jorge. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
S. Ex' não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alinii 

GabrieL 
S. Ex~ não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador César 

Dias. (Pausa.) 
S. Ex' não se encontra presente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte !la)
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MAÇlj;:L (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)....:..... Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, no dia 28 de_ fevereiro 
do corrente, registrou-se o centenário do Su
premo Tribunal Federal, fato de grande im
portância para nós, liberais, tendo em vista 
que o estado de direito se colçca como o 
centro do ideário liberal. Assim, é natural 
que registremos aqui o papel de destaque que 
aquela Casa vem desempenhando na história 
de nosso País, ao longo dos cem últimos anos. 

Para marcar tão significativo fato histórico, 
acho oportuno transcrever nos Anais desta 
Casa, conferência proferida pelo Ministro Jo
sé Carlos Moreira Alves, no Plenário do STF, 
e que foi editado na coleção Cadernos Libe
rais, do Instituto Tancredo Neves de Estudos 
Políticos e Sociais, sob a lúcida coordenação 
do Professor Cláudio Lembo, da Universi
dade Mackenzie. 

O Supremo Tribunal Federal, como lem
bra o Mínistio Moreira Alves, nasce quatro 
dias após a promulgação da primeira Consti
tuição republicana, que estabeleceu a sua 
composição: quirize ministros, nomeados pe
lo Presidente da República com a aprovação 
do Senado, dentrff cidadãos de notável saber 
e reputação. Numa cerimônia singela, foi iils
talado o Tribunal, que teve o Ministro Freitas 
Henriques escolhido por seus pares para ser 
o pribieii:O-Presidente. 

A ·criação do Supremo Tribunal Federal, 
inspirada na Suprema Corte norte-a-merica
na, na verdade, começou a nascer ainda no 
impéfio; quando Dom Pedro II pediu a Salva~ 
dor de Mendonça e Lafayette Rodrigues Pe
reira, que iam aos Estados U n~Qos .em .J;'!'li~.são 

oficial. que estudassem aquele tribunal. O 
impeiador acreditava que nó bom funciona
mento da Suprema Corte repousava a estabi
lidade política àaquele país. «Entre nós as" 
coíSas não~ vá O bem, e parece-me que se pu· 
déssemos criar aqui um tribunal igual ao nor
te-8Inericailo e transferir para ele as atribui
ções do Poder Moderador de nossa Consti· 
tuiçã~, ficaria esta melhor", disse o impera
dor aos seus enviados. 

Pouco depois, tínhamos a proclamação da 
República, sistema de governo cujos defen~ 
sores_ inspiraram-se no modelo dos Estados 
UnidoS da América do Norte. 

A primeira fase do'Supremo Tribunal Fe
deral se estende desde sua criação a.té 1989, 
pefíodo ·em que a Corte atua ainda sob os 
parâmetros ob5ervados durante o Império, 
já__~e_ dois terços dos ministros vinham do 
SupremO Tribunal de Justiça e traziam o con
dicionamento e as limitações dele. Não havia 
ainda nesses primórdios uma consciência ela~ 
ra da função polítiCa do STF. 

Já no seu nascedouro, o Supremo Tribunal 
Federal receberia fortes pressões como asso· 
fridas peiã- Co-rte nOrte--ãmericana, com as 
tefltativas de impeachment de seus ministros. 
Em__1823. o Supremo declara inválido o Códi
go "Penal da Armada. Em retaliação, Q Presi
dente Floriano Peixoto deixa_ de preencher 
sete _vagas, nomeando para elas, mais tarde, 
doiS generais e um médico, recusados pelo 
Senado. 

No período seguinte, que vai até 1909, a 
atuação do Supremo seria Centralizada em 
torno das questões rela,t_ivas ao federalismo. 
o- ·estado unitário do império cedera lugar 
ao Estado Federal da _República. Surgiam daí 
as disputas entre os Estados, tanto no que 
se refere aos limites geográficos quanto aos 
impostos, sendo que foi travada uma verda
deira euerra tributária. 

De .... 1910 a 1930, tiveinos várias interven
ções nos' estados e alguns levantes militares. 
Assim, o STF teve que julgar questões_ de 
profundas implicações políticas. É nesse pe
ríodo, diz Moreira Alves, que se constrói o 
que viria a ser chamado de doutrina brasileira 
do habeas corpus • .O 

NOs ailos qUe VãQ desde a instalação do 
governo revolucionário, em 1930, até a queda 
do Estado Novo, em 1945, o SUpremo Tnlm
nal -Federal teve de enf[efltlir diiiculdades. 
Já em fevereiro de 1931, o governo provi
sóriO, por decre-to,-teôuz- o número de minis· 
tro da Corte de quinze para onze. Em 1937, 
éiri:J.planiado o Estado Novo. A Constituição, 
então o~torgada, restringe o controle de 
constitucionalidade do STF, estabelecendo 
em·seu-art 96 que ''no caso de ser declaq.da 
a inconstitucionalidade de uma lei, que; a 
juízo ão PreSidente da República, seja neces
sária ao bem-estar do povo, à promoção ou 

·defesa do interesse nacional de alta monta, 
poderá o Presidente da República submetê--la 
nOvainente ao exame do Parlamento; se este 
a confirmar por dois tàçOS de votos de cada 
uma das Câmaras, ficará sem eleito a decisão 
do Tribunal". 

Da promulgação da Consütuição de 1946 
até a revolução de 1964, te"mos um noVo pe
ríodo. Embora a Constituição de 1946 tenha 
criado o Tribunal Federal de Recursos com 
a finalidade de descongestionar -9 trabalho 
do Supremo, o número de processos se man
teve, uma vez que foi admitido o recurso ordi
nário. De outro lado, a:-> constituições esta
duais promulgadas depois de 1946 deram 
margem à propositura de várias representa
ções de inconstitucionalidade por violação de 
princípioS constitucionais federais sensíveis. 

No período que vai de 1964 até a promul
gação da Constituição de 1988, temos a regis
trar a edição dos atos instituciomlis. O Ato 
Institucional n'·' 2, em 27 de outubro de 1965, 
exclui da apreciação judicial os atas pratica
dos com base na ordem institucional. A Cons
tituição de 1967 declara que os atos pratica
dos pelo Comando Supremo da Revolução 
ficam aprovados e excluídos da apreciação 
judicial. Já o Ato Institucional no 5, de 13 
de dezembro de 1968, outorga ao Presidente 
da República poderes excepcionais que lhe 
permitem atuar, sem apreciação do Judiciá
rio, na ordem institucional que se sobrepõe 
à da Constituição vigente. Em 1~' de fevereiro 
de 1969, o Ato Institucional na 11, reduz o 
número de ministro da Cort_e, que volta a 
ser onze. Três dos ministros em exercício são 
aposentados compulsoriamente e dois outros 
requerem a inil.tividãde. 

Com a Constituição de 1988, voltamos à 
plenitude da vida democrática. Esta nova 
Carta, no que se iefere ao Supremo, mante· 
ve-lhe a estrutura e deu-lhe maior influência 
no terreno institucional, pois foi criado o
mandado de injução e alargado o rol dos legi
timado_s pªra propor ação direta de inconsti
tucionalidade, admitida, inclusive, para de
clarar omissão constitucional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por este 
breve relato da história do Supremo Tribunal 
Federal, podemos avaliar o quanto aquela 
Corte influiu nas sucessiva_s etapas da vida 
política de nosso País. Sem jamais ceder a 
pressões, mantendo sua isenção, os ministros 
daquela Corte foram sempre peças impor
tantes no nosso avanço institucionaL 

Eis, na íntegra, a palestra do Ministro Mo
reira Alves para que conste nos Anais da 
Casa. -

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE, O SR. SENADOR MARCO .\1A· 
CIEL EM SEU DISCURSO: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Centenário 

REGISTRO 

O Estado de Direito se coloca como centro 
do ideário liberal, a partir do pensamento 
kantiano. 

A sua preservação exige a presença de um 
Poder Judiciário atuante e suportado em v a· 
lores plasrriados no tempo e express_ados na 
tradição. 
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O centenário do Supremo Tribunal Fede~ 
ral, no cenário enunciado, é efem~ride sensí· 
vel a personalidade e segmentos liberais da 
sociedade. 

A data de 28 de fevereiro de 1991. quando 
se comemorou cem anos do Supremo Tribu
nal Federal, necessita. conseqüentemente, 
registro e divulgação. 

Com este escopo. decidiu-se pela publica
ção do discurso proferido, naquela oportu· 
nidade, no plenário da mais alta Çorte de 
Justiça, pelo Ministro Moreira Alves, em face 
da retrospectiva histórica que contém e da 
análise jurídica que faz a respeito da atuação 
daquele órgão judicante. 

A importante peça é, aqui, divulgada por 
iniciativa do Instituto Tancrcdo Neves, Bra
sil, Fundação Friedrich Naumann, Alema· 
nha. 

Há cem anos, instalava-se o Supremo Tri
bunal Federal, em sessão extraordinária rea
lizada no salão do antigo Supremo Tríbunal 
de Justiça, sftuadó noS fuilOOs do prédio da 
Relação, na Rua do Lavradio, no Rio de Ja· 
neiro. Pouco antes, a 24 de fevereiro de 1891, 
havia sido promulgada a primeira Constitui
ção republicana, que, nos artigos 55 a 59, 
o incluíra no Poder Judiciário da União como 
órgão de cúpula, estab~lecera sua composi
ção (quinze juízes, nomeado_s pelo presidente 
da República com a aprovação do Senado, 
dentre os cidadãos de notável Saber e reputa· 
ção, elegíveis para aquela Casa do Congres
so) e lhe disciplinara as competência$ _originá
rias, em grau de recurso e em revisão cri· 
minaL 

A instalação, porém, decorria de_ providên· 
cias que se fundaram em normas editadas 
anteriormente. Já em 22 de junho de 1890. 
a Constituição provisória (Decreto ·ntl 510) 
se referia a esta Corte. A 11 de outubro, 
o Decreto n" 848 organizou a Justiça Federal, 
e, conseqüentemente, o Seu órgão máximo. 
O Decreto n~ 1.030, de 14 de novembro, de
clarou que, com sua instalação, ficaria "extinto 
o Supremo Tribunal de Justiça, criado pela 
Lei de 18 de setembro de 1828. Cõmo a Cons~ 
tituição de 1891 lhe manteve a estrutura, e 
já tendo sido nomeados seus juízes, o Decre
to n·• 1, de 26 de fevereiro do mesmo ano, 
determinou fosse o Supremo Tribunal Fede
ral ins~alado dois dias depois, em sessão ex
traordinária. 

A ata da sessão descreve a cerimônia a 
que se procedeu. A uma hora da tarde do 
dia aprazado, sob a Presidência interina do 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
Visconde de Sabará, presentes quatorze dos 
quinze ministros, abriram-se os trabalhos. 
Declarou o Presidente que se inaugurava o 
Supremo Tribunal Federal, ficando extinto 
o Supremo Tribunal de Justiça. Seguiu-se a 
posse dos ministros, que juraram cumprir 
fielmente os deveres dos seus cargos e manter 
a Constituição da República e as leis dos esta
dos. Ocupadas as respectivas cadeiras e lavra
dos os termos de posse em livro especial, 
passou-se a proceder à eleição para a Presi
.dência e Vice-Presidência, dela não partici
~pap.do os l]liniscros Alencar Araripe e Barão 

de Lucena que não podiam entrar em ime
diato exercfcio por estarem integrando Co
missão do Executivo. Em votação secreta, 
foi eleito Presidente o Ministro Freitas Henri
ques, em primeiro escrutínio, com oito votos. 
Para a eleição do V ice-Presidente -e o eleito 
foi o Ministro Aquino e Castro-, três escru
tínios foram necessários para alcançar-se a 
maioria absoluta. Freitas Henriques pediu a 
palavra, e "em frases alev'!ntada:. e mui ex
pressivas, próprias do ato, agradeceu, como
vido, a honrosa confiança que em si deposi
taram os seus colegas, declarando que se es
forçaria o mais possível para corresponder 
sempre a tamanha prova de consideração, 
mas, que sabia quanto precisava, para o bom 
desempenho de sua alta judicatura, do auxílio 
eficaz dos_ seus amigos e bons colegas, o que 
solicitava". Cumprida a finalidade da reu
nião, o Visconde de Sabará a encerrou. 

CeiiriiêiDfuSíngeta, sem discursos, apenas 
palavras de agradecimento do presidente 
eleito. Iniciava-se _a tr<!diçao do estilo que 
a Corte mantém,_ passado um século. 

A criação d() Supremo '[rib~nal Federal 
se inspirara no modelo dã Suprema· Corte 
norte_-americana. Aliás, pouco antes da pro
clamação da República, em julho de 1889, 
Salvador de Mendonça e Lafayette Rodri
gues Pereira, que iam aos Estados Unidos 
da América em missão oficíal, receb~ram esta 
recomendação de D_. Pedro IJ: "Estudem 
com todo o CJ,Iidado a organ,ização do Supre
mo Tribunal de_Justiça de Washington. Creio 
que ilas funções_ da Corte Suprema está o 
segredo do bom funcionamento da Consti
tuição norte~americana. Quando voltarem, 
b.averemos de ter uma conferência a este res
peito. Entie nós, as coisas não vão bem, e 
parece-me que se pudéssemos criar aqui um 
tribunal igual ao norte-americano, e trans
ferir para ele as atribuições do Poder Mode
rador da nossa Constituição, ficaria esta me
lhor. Dêem toda a atenção a este ponto". 
Estava consciente- o monarca de que, embo{a 
o Poder Judiciárío tivesse sido incluído pela 
ConstituiÇão de 1824, entre os poderes políti
cos,_ o Supremo Tribunal de Justiça não de
sempenhava, nas questões concernentes às 
relações entre os poderes e à delimitação de 
suas atribuições, qualquer papel, moldado 
que fora no estno europeu das Cortes de Cas
sação, restringindo-se sua competência a 
pouco mais do que julgar os recursos_de revis
ta, sem efeito suspensivo, interpostos contra 
decisão proferida em última instáncía, sob 
o fundamento de nulidade manifesta ou de 
injustiça notória. A queda da monarquia im
pediu que a intenção de D. Pedro II fosse 
levada adiante. A república, porém, surge 
fortemente impregnada da influência da 
América d_o_ Noite. O Estado, que era unitá
rio e em que não havia atritos mais sérios 
entre o gO'lerno centra} e os d.as Províncias 
pela-Subordinação destes àquele, se torna fe
deral, com a conseqüente delimitação das es
feras de competência entre a União e Esta
dos~membros, a exigir Poder que lhe fiscalize 

·a observância. De outra parte, a substituição 
do r-egime parlamentar pelo presidencial en-::. 

seja maiores conflitos entre os Poderes Exe
cutivo e Legislativo. Na Exposição de Moti
vos do Decreto n" 848, de 11 de outubro de 
1890, redigida por Campos Sales, então Mi
nistro e Secretário de Estado dos Negócios 
da Justiça, a função política do Poder Judiciá· 
rio já está precisamente delineada, nestas 
passagens: 

A magistratura que agora se instala 
no país, graças ao regime republicano, 
não é um instrumento ce_go ou mero in
térprete na execução dos atos do Poder 
Legislativo. Antes de aplicar a lei cabe
lhe o direito de exame, podendo dar-lhe 
ou recusar-lhe sanção, se ela lhe parecer 
conforme ou contra a lei orgânica. 

O poder de interpretar as leis, disse 
o honesto e sábio juiz arrie:tlca:no, envol
ve necessariamente o direito de verificar 
se elas são conforme ou não à Consti
tuição, e neste último caso cabe-lhe de
clarar que elas são nulas e sem efeito .... 

A função do liberalismo no passado, 
diz um eminente pensador inglês, foi 
opor um limite ao poder violento dos 
reis; o dever do liberalismo na época 
atual é opor um limite ao poder ilimitado 
dos parlamentos. 

Aí está posta a profunda diversidade 
de índole que existe entre o Poder J udi
ciário, tal como se achava instituído no 
regime decaído, e aquele que agora se 
inaugura, calcado sobre os moldes de
mocráticos do sistema federal. De poder 
subordinado, qual era, transforma-se em 
poder soberano, apto na elevada esfera 
da sua autoridade para interpor a bené
fiCa influência do seu critério decisivo 
a fim de manter o equihõrio, a reg~la
ridade e a própria independência dos ou
tros poderes, assegurando ao mesmo 
tempo o livre exercício dos direitOs do 
cidadão. 

É por isso que na grande União Ame· 
· ricana com ra:Zão se considera o Poder 
Judiciário como a pedia angular do edifí
cio federal e o único capaz de defender 
com eficácia a libe-rdade, -a aUtonOmia 

-individual. f..o influxo da sua real sobe
rania desfazem-se os erros legislativos e 

-são entregues à austeridade da lei os cri
mes dos depositários do Poder EXecu
tivo." 

A forte influência americana qtte ressalta 
dessa exposição se faz sentir também no texto 
do decreto, em cujo artigo 386 se lê:_ '_'Os 
estatutos dos povos cultos e especialmente 
os que regem as relações jurídicas na Repú
blica dos Estados Unidos da América do Nor
te, os casos de common law e equity, .Sf?.r~o 
também subsidiários da jurisprudência e pro
cesso federal.". 

NoS cem anos de vida desta Corte, mui~as 
foram as vicissitudes por que ela passou~ vá~ 

. rias as críticas que sofreu, diversas as incom~ 
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preensões que suportou. Confrontadas. po
' rém~ as falhas com as virtudes, o saldo -
,e é_ o que irilpOrta para O julgaritento das 
instihiições, que, conio os homens que a inte

, gram, têm o estigma da imperfeição- o sal
do, repito, lhe é amplamente favorável. 

Em sua fase iniciil:l - de 1891 a 1898 -, 
não seria possível _exigir-lhe, de imediato, a 

1 nítida consciência da função poHticã que se 
'lhe atribuíra com o controle de constitucio
nalidade indispensável para o equilíbrio fede
rativo. Dois terços dos ministros vinham do 
Suprenio-Tribunal de Justiça, trazendo,_ por

: tanto, o condicionamento das limitações de
le. Em nossos meios jurídicos, "era escassa 

·a divulgação da doutrina constituciomil nor
, te-americana. Explicáveis, poiS, suas omis
: sões e vacilações em face do Legislativo e 
. do ExecufiVo, defeitos que aos olhos da opi
. nião-públíca" pareciáiri-maiores pelo desfavo· 
· rável confronto da realidade próxima com 
· a imagem ideal de perfeição que se ia criando 
em torno da distante Suprema Corte ameri
cana. Em pouco tempo, porém, as hesitações 
foram sendo afastadas pela rápida renovação 
de se:us Ministros e -pelo suceder de causas 

. com intensa repercussão-política, freqüentes 
' nos tempestuosos anos e-m que perigaram as 
·instituições republicanas e as liberdades civis. 
t Já então, começou a sofrer pressões que a 
,Suprema Corte dos Estados Unidos já havia 
sofrido e viriã ·airida a sofrer, com as tenta

•tivas, jUnto ao Poder Legislativo, de impeach
ment de seus juízes ou de alteração do núme
ro deles. Assiin, por haver o Supremo Tribu
nal. em 1893, declarado a invalidade do Códi

: go Penal da Armada sob o fundamento de 
que o Ministro âa Marinha não podia editá-lo 
após a vigência da Constituição de 1891, Flo
ria.Iio Peixoto deixou de dar posse a seu Presi
dente e de preencher sete vagas, para as 
quais, mais tarde, nomearia dois generais e 
um médico, nomeações que não seriam apro
vadas pelo Senado'; e o líder do governo -
Aristides Lobo_- sustentou, na imprensa, 
que, com o julgamento que prolatara, havia 
praticado crime de abuso de autoridade, de
vendo responder perante o Parlamento. De
dência de Prudente de Moraes, tendo a Corte 
decidido que as imunidades parlamentares 
persistiam durante o estado de sítio, sofreu 
ela áspera crítica em mens-agem presidencial 
ao Congresso, e se pretendeu até a criação 
de cinco cargos de substitutos com os mesmos 
predicados exigidos para os ministroS efeti
vos, o que era maneira indireta de influir 
na sua composição nas hipóteses, então fre
qüentes, de impedimento ou de licença. Re
gistram-se, também, uns poucos casos de de
sobediência, como o do decreto de expulsão 
dedezesseis estrangeiros, em favor dos quais, 
em 1894, haviam sido concedidos habeas cor
pus para permanecerem no Brasil. 

Mais tranqüilos foram os anos de 1899 a 
1909. Neles, a atuação da Corte s_e fez sentir 
principalmente nas questões relativas ao fe
deralismo. A doutrina e a jUriSpr-udência 
americanas já- eram cii3das com freqüênda 
nos trabalhos jurídicos, nas decisões judiciais 
e nos debates parlamentares~ O Supremo Tri-

bunal Federal. porém, por vezes. se afastava 
· da orientação do constitucionalismo ameri
cano. Enquanto Campos Sales admitia a so
berania dos estados e inaugurava a ··política 
d_os governadores", sustentava ele que sobe
rana era apenas a União. Ao contrário do 
rumo trilhado pela Suprema Corte dos Esta· 
dos Unidos. que deixava à apreciação das 
Justiças estaduais as violações da Declaração 
de Direitos ocorridas em seus territórios, não 
tergiversou em aplicar integralmente a Cons
tituição em todo o País. é nessa época, tam
bém, que se ajuízam nele diversas questões 
de fronteiras entre estados. Leis e decretos 
esta-aurus, que, numa verdadeira guerra tri
butáiia, estabeleciam barreiras alfandegárias 
em prejuízo do comércio interestadual, fo
ram por ele declaradas inconstitucíonais. 
_ Pe 1910 a 1930, época em que se multi

plicam as intervenções nos estados e em que, 
a partir de 1922, ocorrem sucessivos levantes 

· mi!itares, foi chamada esta Corte a julgar 
. questões de grande repercussão política, ten
do sido amplamante utilizado o habeas corpus 

· para conter a repressão do governo nos limi
tes da lei. É nesse período que ela constrói 

. o que a história registra como a doutrina bra
sileira do habeas corpus, por inexistir ação 
capaz de tutelar prontamente direitos e ga
rantias que não se enquadravam nos limites 
tradicionais do direito de ir e vir. Sua atuação 
nesse terreno deu margem não só a que deci
sões~ poucas, é certo- não fo"ssem cumpri
das (assim, a da concessão de habeas corpus, 
em 1911, por dualidade de Assembléias Le
gislativas no Estado do Rio de Janeiro), mas 
também a que, na Presidência de Hermes 
da Fonseca:~ João Lufs Alves elaborasse pro
jeto, que não vingOu, para definir como crime 
de responsabilidade de seus Ministros a inter
pretação contrária à letra da lei. A reforma 
constituéíonal de 1926, de iniciativa de Artur 
Bernãrdé.s, pós termo a essa construção juris
prudencial com a redação dada ao dispositivo 
-o § 22 do art. 72 da Constituição de 1891 
- referente ao habeas corpus. 

.Segue-se o período que vai da Revolução 
de 1930 à queda do Estado Novo em 1945. 
Deposto Washington Luiz, o Chefe do Go
verno provisório, por Decreto de 3 de feve
reiro de 1931, reduz o número dos Ministros 
da Corte de quinze para onze. Dias depois, 
outro decreto aposenta compulsoriamente 
seis deles: um, por haver, como Procurador
Geral da da República, denunciado partici
pantes de revoluções e conspirações ocorri
das entre 1922 e 1926, e os demais por têRios 
condenado. Em 1932, com a implantação da 
Justiça Eleitoral, deixa de existir o sério pro
blema da dualidade de Assembléias Legisla
tivas, Câmaras de Vereadores, governadores 
e prefeitos, que havia sído causa da impetra
ção de inúmeros habeas corpus. A Consti
tuiçãO de 1934 riiuda a denominação do.Su
prerrio Tiibunal Federal para Corte Suprema; 
admite a representação de inconstituciona~ 
tidade interventiva, a ser proposta perante 
ele, para assegurar a observância, pelos esta~ 
dos, das normas constituciOnais federais sen~ 
sfveis; outoi"ga ao Senado, por carecermos 

do princípio do stare- de-cisls, competência pa
ra atribuir eficácia erga omnes ãs decisões 
de inconstitucioiialicfade, suspendendo a vi
gência dos preceitos declarados inconstitu
cionais; e cria o mandado de_segurança, que 
preenche a lacuna que a doutrina brasileira 
do habeas corpus pretendera suprir. Brevís
sima, porém, é a vida dessa Constituição. 
Em 1937, implanta-se o Estado Novo. A Car
ta então qutorgada restitui à Corte a denomi
nação primitiva, mas lhe restringe o controle 
da constitucionalidade, permitindo, no pará
grafo único do art. 96, que ••no caso de ser 
declarada a inconstitucionalidad"e de uma lei, 
que, a juízo do Presidente da República, seja 
necessária ao bem-estar do povo, à promoção 
ou ·defesa do interesse nacional de alta monta, 
poderá o Presidente da República submetê-la 
novamente ao exame do Parlamento; se este 
a confirmar por dois terços de votos de cada 

· uma das Câmaras, ficará s_em efeito a decisão 
do Tribunal". Essa prerrogativa é usada uma 
vez. pelo Chefe do_ Executivo que, estando 
fechado o Congresso, confirma disposí~ivo de 
decreto-lei que a Corte havia declarado in
constitucionaL Em 11 de novembro de 1940, 

. o Decreto-Lei n" 2. 770 reVoga princípio ob
servado desde 1890, ao dar ao Presidente da 

· República competência para nomear o Presi
dente e o Vice-Presidente do Supremo Tribu
nal FederaL 

À queda do Estado Novo segue-se a pro
mulgaçã-o ·da Constituição de 1946; abrindo
se novo período que vai até a. Revolução de 
1964. Deposto Getdlio Vargas, o Ministro 
José Linhares, no exercício da Presidência 
da República, restaura a tradição da eleição 
do P!esidente e Vice-Presidente da Corte por 
seus pares. A Constituição de 1946 cria o 
Tribunal Federal de Recursos, passando-lhe 
a competência do julgamento,.em apelação, 
das causas de que a União participa como 
autora, rê~ assistente ou poente. o descon
gestionamento a que visava essa providência 
não se verificou na medida do esperado, por 
se haver admitido recurso ordinário, para ele, 
contra decisão denegatória ein mãndado de 
segurança prolatada em última instância pe
los tribunais estaduais e federais. O cresci
mento numérico dos recursos extraordinários 
-em 1957, chegaram a 3.346- impõe; a 
adoção de duas importantes medidas: a da 
Lei n? 3.3%, de 1958, que estabeleceu a obri
gatoriedade da motivação do despacho de ad
missão desses recursos, exigência que, até en
tão, só se fazia em caso contrário; e a da 
criação~ por emenda reg.imental de 28 de 
agosto de 1963, da súmula como instrumento 
de agilização dos julgamentos. De outra par
te, a promulgação das Constituiçõ~s esta
duais após a da Constituição Federai de 1946 
deu margem ã propositura de várias represen
tações de inconstitucionalidade por violação 
dos princípios constitucionais federais sensí
veis, sendo elevado o número. de julgamentog 
de procedência. Causas que agitaram a opi
nião pública em virtude das turbulências polí
ticas que se sucediam intermitentemente, lhe 

· chegam para apreciação. ASsim, entre várias 
outras, o mandado de segurança e o habea~ 
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corpus impetrados em favor do Presidente 
Café Filho contra seu impedimento decre
tado pelo Congresso em decorrência dos 
acontecimentos políticos e militàres. de no
vembro de 1955. No julgamento do mandado 
de segurança, Nelson Hungria e Mário Gui
marães enfrentam frontalmente- o delicado 
problema da posição da Justiça em face de 
rebelião armada vitoriosa. A certa altura de 
seu voto, acentua o prim-eitO deles: "Contra 
uma insurreição pelas armas, coroada de êxi
to. somente, valerá uma contra-insurreição 
com maior força. E esta, positivamente, não 
pode ser feita pelo Supremo Tribunal Fede
ral. posto que este não iria cometer a ingenui
dade de, numa inócua declaração de princí· 
pios, expedir mandado para cessar a insurrei
ção". E o segundo, ã indagação retórica sobre 
qual seria a atitude da Magistratura diante 
dos governos de fato, responde: "De abso
luto respeito. De acatamento às deliberações. 
A Magistratura. no Brasil ou alhures, não 
entra na apreciação da origem do Governo. 
Do contrário, teríamos o Poder Judiciário a 
ordenar a contra-revolução, o que jamais se 
viu em qualquer país do mundo". 

Em 3i de março de 1964. inicia-se novo 
ciclo revolucionário a que se suáde, mais 
de vinte anos depois, período de transição 
para o retorno ã democracia, o qual culmina 
com a Constituição de 1988. Já em 9 de abril 
de 1964, é editado o Ato Institucional n'' 1 
que mantém a Constituição dC 1946, Com mo· 
dificações. Aplicando o direito vigente, esta 
Corte concede vários habeas corpus, decisões 
que o Executivo respeita, embora com desa· 
grado. Em 27 de outubro de 1965. o Ato 
Institucional n" 2. aumenta o número de Mi· 
nistros da Corte para dezesseis, e exclui da 
apreciação judicfal Os atos revolucionários 
praticados com base na ordem institucional. 
A Constituição de 1967 confirma_<!_: compo
sição da Corte, c declara que os a tos pratica
dos pelo Comando Supremo da Revolução 
ficam aprovados e excluídos de apreciação 
judicial, bem como outros, inclusive de natu
reza legislativa, fundados em Atas Institu
cionais e Corflplementares. A 13 de dezem~ 
bro de 1968, novo Ato Institucional é baíxado 
-o de n" 5, que outorga ao Presidente da 
República poderes excepcion.ais que lhe per
mitem atuar, sem apredaçãü" do Judiciário, 
na ordem institucional que se sobrepõe à da 
Constituição vigente. Com isso, -os atas de 
exceção saem da esfera judicial, desapare
cendo a zona de atrito entre· o Tribunal e 
o Executivo. O Ato Institucional n" 6, de 
1'' de fevereiro de 1969, reduz_o número dos 
Ministros da Corte, que voltam a ser onze. 

· Três dos dezesseis então em- e-xercíCio são 
aposentados compulsoriamente, e dois ou
tros requerem a inatividade. Mas, nesse pe~ 
ríodo, também se observa que são aumen~ 
tados os poderes do Supremo no âmbito da 
ordem jurídica não institucionaL Assim, a 
Emenda Constitucional n~ 16, de 1965, .cria 
o controle de constitucionalidade dos_ atas 
normativos federais e estaduais em tese por 
ação direta, dando-lhe o monopólio do julga
mento; a Constituição de 1967 lhe atribui 

competência legislativa para disciplinar, no 
Regimento Interno, o processo e o julgamen~ 
to dos feitos de sua competência originária 
ou de recurso. Mais adiante, a Emenda Caos~ 
titucional n" 7. de 1977, além de determinar 
que o Conselho Nacional da Magistratura, 
por ela institufdo, se componha de sete_ Minis· 
tros da Cor~e,_aumcnta a competência origi
nária desta, introduzindo nela a representa
ção p(lra'iriterpretaçáo de ato normativo Jede
ral ou estadual e a avocatória de causas pro· 
cessadas perante quaisquer ju(zos ou tribu
ntlis. EsSi emenda, ainda, a declara compe
tente para a concessão de medida liminar em 
representação de inconstitucionalidade. e lhe 
permite, para que se flexibilizem as restrições 
ao conhecimerito do recurso extraordinárlo. 
a ado_ção do i.nstituto da argüição da rele
vância da questão federal. 

Ao ser elaborada a Constituição de 1988, 
hCmVfdOite tendência para a transformação 
do Supremo Tribunal Federal em Corte 
Constitucional do molde europeu, integrada 
por juízes coril mandato temporário. A uni
formizaÇão :do direito federal legal passarta 
para a competência de Corte a ser criada -
o Superior Tribunal de Justiça-, que a faria 
por meiO de recurso especial, sem as restri· 
ções d_e conhecimento que deram margem 
à adoção da argüição de relevância. O peso 
da tra-dição dÕ Supremo Tribunal Federal, 
porém, provocou reação que impediu se con
cretizasse essa tendência nas suas linhas mais 
radicais. Manteve-se· lhe a estrutura e se lhe 
ampliou a presença no terreno constitucional, 
criando-se o mandado de injunção e alargan
do-se o rol dos legitimados para propor ação 
direta deincons.titucionalidade, admitida, in
clusive, pari deClarar oinissão inconstitucío
niL Retirou~se~lhe, porém, a função, que de
sempenhou por mais de noventa anos, de 
tTríbunal unificador da aplicação do direito 
fede raf-Irilraconstituciona I, instituindo-se, 
para exercê:.la, erilbora de modo imperfeito, 
o SirpCflor Tribunal de Justiça. De sua com
petência saíram, também, a representação de 
interpretação e a avocatória, mas, em contra
partida, realçando-lhe a posição de cúpula 
do Poder Judiciário Nacional, outorgou-se
lhe competência para julgar originariamente 
as causas erri que a magistratura é direta ou 
iridiretamente interessada. 

Este é o Supreino TribUnal Federal um sé
culo após sua instalação. 

Moldado na Suprema Corte norte-ameri
cana, mas atuando, desde o início, sob condi
ções jurídicas e políticas muito mais adversas, 
não desmereceu nem de!imerece o modelo 
de qlleTeSUltou. 

-Eflquanto es~eve a seu çargo a atribuição 
de uniformizar a exegese do direito federal 
legal, ele a cumpriu com impressionante volu
me de julgamentos que não encontra prece
dente em Cortes de sua estatura constitucio~ 
nal, e, portariiO, como sÓi acontecer nelas, 
com número reduzido de juízes, as mais das 
vezes sem substitutos. As restrições ao recur
so extraordinário_ só __ ~e impUseram quando 
a tendência do-aumento chegou a ponto de 
se temer pela viabilidade da prestação jurísdi-

cional. Nos Estados Unidos, onde, ao contrá
rio do que ocorre no Brasil, o âmbito de com
petência do direito federal é muito menor 
do que o do direito estaduaf, desde 1925 Ou
torgouMse à sua Suprema Corte o poder discri
cionário de só julgar, das questões que lhe 
sejam submetidas, as que considere relevan
tes pelo interesse público que revelam. 

Po:r: outro lado, no exercício da função poH
tica do controle difuso e concentrado da cons
titucionalidade, bem como na defesa dos di
reitos e garantias, o Supremo Tribunal Fede
ral também não_fica a dever na_corrt_paração 
com aquela Corte, que, ao longo de sua histó
ria, tem sido igualmente acusada de falhas, 
omissões, injustiças e abus-o_s de poder, só 
não o sendo de não se dispor a fazer contra
revolução por acórdão, porque exerce, suas 
atribuições em pafs que. excetuada a guerra 
de secessão, não tem conhecido insurreições 
militares, estados de sítio, intervenções de 
fato nos estados, prisões políticas. 

A atuação do_ Supremo Tribunal Federal 
no controle da constitucionalidade é muito 
mais ampla e intensa do _que a da Corte que 
lhe serviu de modelo. Ou porque no Brasil 
haja mais leis inconstitucionais, ou porque 
o caráter analítico de nossas ConstituiçõeS 
dê qiargem a maior número de argüições da 
inconstitucionalidade, o que é certo ~ que, 
entie nós, o número de leis declaradas incons
titUcionais por este Tribuilal é incoinpafaVet
mente superior ao de declarações dessa natu· 
reza nos Estados Unidos. 

No terreno das construções jurídicas cons
titucionais de que é pródiga a Corte ameri
cana, não se pode pretender que o Supremo 
Tribunal Federal hajas_ido inerte. Não raras, 
no âmbito do controle concentrado de consti
tucionalidade, as construções feitas por ele, 
como a de atribuirMse, antes de os textos cons· 
titucionais lho reconhecerem, o poder de de· 
ferir, em ação direta. liminar que suspende 
a vlgência da norma pela possibilidade de 
vir a ser invalidada nO ful.@.mento definitivo-. 

Até no que respeita ao inconforniismo e 
às represálias, tentadas ou c_onsumadas, a que 
têm dado azo decisões de ambas as Cortes 
no decorrer de suas atribuladas existências, 
a nossa sustep.ta o confronto. E esse aspecto 
as enaltece, pois não é asubserviênda que 
desagrada, nem muit_o~menos·é ela que inspi
ra a reaçáo ou induz â desobediência. 

Senhores, 
Em 1892, em sustentação oral de habeas 

-corpus em favor de presos políticos durante 
o estado de sítio, externa Rui Barbosa ores
peito quase supersticioso com que sé acerca 
desta Corte, e, exaltando-a, tem-na como ins
tituída pela República com palavras seme- -. 
Ihantes ãs da divina Atenas, nas Eumênides 
de Ésquilo, ao criar o novo tribunal para os 
cidadãos da Ática: · · 

"Eu instituo este tribunal ve_nerando, 
severo, incorruptível, guarda vigilante 
desta terra através do sono de todos, e 
o anúncio aos cidadãos, para que assim 
seja de hoje pelo futuro adiante." 

O presente, tomo futuro que é do passado, 
pode afirmar que assim tem sido. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte \la)
Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio 
Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - . 
MT. Pronuncia o seguinte disci.r.rso.J:...... Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o desenvolvi
mento de uma região ou de um pafs pode 
ser de várias ma_neiras incrementado, mas 
uma forma considerada das mais atuais e efi
cientes é através da industrialização, pois com 
ela criam-se empregos, gera-se riqueza e, por 
conseqüência, bem-estar. 

No contexto _da industrialização, as zonas 
francas podem assumir papel preponderante, 
por gozarem de regalias, principalmente fis
cais. As zonas francas, tais como são conhe
cidas hoje, abrangem duas modalidades: as 
zonas francas comerciais e as zonas francas 
industriais. Estas últimas, por sua vez, se dis
tinguem pela destinação dos produtos nelas 
industrializados, ou para exportação ou para 
o mercado interno. A Zona Franca de Ma
naus, por exemplo, se enquadra nesta última 
categoria. Na primeira, as zonas francas in· 
dustria~s,- com vistas à exportaç-ão; ·estariam 
enquadradas as Zonas de Processamento de 
Exportação criadas no Governo Sarncy. 

As ZPE constituem um mecanismo de polf
tica económica largamente empregado no 
mundo inteiro, tanto por países des_envolvi
dos quanto por países em desenvolvimento, 
tanto por países de economia capitalista 
quanto por países de economia socialista. Le
vantamentos recentes indicam a existência de 
mais de 480 áreas de livre comércio em 85 
pafses, 150 das quais só nos Estados Unidos. 
O Brasil só aderiu a essa atividade económica 
em 1988, com a criação de ZPE, destinadas 
a atender às finalidades precípuas de forta
lecer o balanço de pagamentos, reduzir os 
desequilíbrios regionais e promover ã. difusáo 
tecnológica e _o desenvolvime_ntQ econômico 
e socíal do País. 

Ocorre que a nossa adminístração pública 
padece de um mal crôn_ico~ não há continui
dade administrativa nas açóes de governo. 
E o atual governo só não extinguiu as Zorras 
de Processamento de Exportação por interfe
rência do Legislativo, quando_ da votação da 
Medida Provisória n~ 285, de 16-3-90. Após 
acorOO_ entre os dois poderes, optou-se por 
suspender por cento e oitenta dias a criação 
e a implantação de Zonas de Processamento 
de Exportação, a aprovação de projetas in
dustriais e a e a instalação de empresa-; nas 
já criadas (Lei n' 8.032. de 12-4-90). Pois 
bem, senhores, esse praZo de cento e oitenta 
dias já expirou em outubro do ano passado 
e, até hoje, não se tomaram medidas para 
dar seguimento à implantação das várias ZPE 
já criadas para Macafua - RN, Maracanaú 
- CE, Paraíba ~PI, Suape - PE, João 
Pessoa - PB, São Luís - MA, Barcarena 
- PA, Nossa Senhora do Socorro - SE, 
llhéus-BA, Araguaína-TO, Cáceres
MT, Rio Grande - RS e Corumbá -- MS, 
sendo que estas duas últimas foram criadas 
já no atual governo. 

·Sr. Presidente e Srs. Senadores, são mais 
de;: 85 os países a se utilizarem dessa modali· 

dad_e_ de_ política económica de de~·envolvi
mento e comércio. Só nos Estados Uni:ios 
estão ins!~ladas cento e cinqÍienta des~a~ zo· 
nas, e mais, cerca de 15% d_o comércio mun
dial se faz através de ZPE. E- o Br~sil, de 
maneira inexplicável, está fora dissu. Mais 
inexplicável ainda se torna a sua atitude, se 
levar em conta que, de acordo com o § 4" 
do art. 2°do Decreto-Lei n'·' 2.452, d_e 29-4·88, 
"0 TesourO Nacional não assumirá ónus de 
qualquer natureza para a implantação de 
ZPE". 

Conclamo desta tribuna o Governo Fede
ral a reativar a implantação das Zonas de 
Processamento de Exportação. Os investi
mentos precisam ser retomados. Em Cáceres, 
por exemplo, cidade localizada no meu esta
do, a sociedade e os industriais já estão mobi
lizados com projetas já elaOorados e defini· 
dos, prontos para darem início a implantação. 
Mas nada podem fazer porque o Governo 
Federal, através do Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação, não 
dá seguimento à aprovação dos projetas in
dustriais, apesar de esgotado o prazo suspen
sivo de 180 dias~ estipulado pela Lei n" 8.032, 
de 12-4·90. 

Precismo-s nos convencer, senhores, de que 
serão vários os benefícios advindes da im
plantação efetiva daS Zl'E, tOdos relaciona
dos Com a_s finalidades da sua implantação: 
uma nova fórmula de estímulo ao desenvol
vimento; novos empregos; produtos melho
res a competir com aqueles comercializados 
no exterior; maior prese-nça Drasileira no co
mércio rriundial, carreando maiores recursos 
para o País. 

Confio firmemente em que os nossos go
vernantes percebam o alcance social e econõ
mico de_ssa atividad_c e que tomem logo a 
decisão de efetivar a sua iiriptant<lção em noS
so País. 

_Muito obrigado. 
Era o qu_e tinha _ã d~zer, Sr. Presidente. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Concedo a palayra ao nobre Senador Diva ido 
Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- A L. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, reverendo a memória 
de um eminente companheiro, de um saudo· 
so homem público que partiu repentinamen
te, deixando inconclusa sua honrosa missão 
de representar, no Senado Federal e na As
sembléia Nacional Constituinte, o Estado de 
Pernambuco: o Senador Antonio Farias. 

O destino não permiti ri que Sua Exceléncia 
aqui tivesse a atuação marcante que caracte
rizou tod:;~. a sua trajetória política. Mas, os 
que tiveram, como eu, o privilégio de té-lo 
como colega na Câmara Alta hão de concor
dar que ele soube conquistar, no curto perío
do em que aqui esteve, o respeito, a estima 
~-admiração de todos os seus Pares, pela reti
dão de suas atitudes, pela prudência de suas 
decisões políticas e pelo exemplo de sereni= 
dade que sempre deu. 

Nordestino autêntü:õ, sincero, com seu jei
•o calado e reservado, Antonio Farias tinha 
a rara qualidade de saber ouvir e agir. Sua 
participação ati v a nos trabalhos da Comissão 
de Sistematização da Assembléia Nacional 

-Constituinte ilustra bem a coerência desse 
Parlamentar discreto, mas de atitudes fortes, 
que_ foi um vencedor como político e como 
empresário. 

Pernambucano de Surubim, de~cendente 
de tradicional família política do agreste do 
estado, Antonio Farias nasceu em 1932, _Aos 
vinte e um anos, elegeu-se vereador em sua 
cidade natal, dando início, em 1955, a uma 
carreira que o levaria à Assembléia Legis· 
lativa do Estado, de 1963 a 1971, à Câmara 
dos Deputados, em 1983, e ao Senado Fede
ral, em 1987. 

Ao longo de sua trajetória política, exer
ceu, com rara dignidade, seus mandatos legis
lativos, mas, em minha memória, a impressão 
que permanece dos meus conta tos, dos meus 
encontros com Antonio Faria-., é a do admi
nistrador, a do político que gostava de reali
zar, de construir e que soube conciliar, ç_omo 
pOUcos, suas-intensas atividãdes políticas com 
suas importantíssimas atividadcs empresa
riais. 

Conheci-o como prefeito da cidade do Re
cife, cargo que exerceu, com e:xtrema compe
tência, de 1975 a 1979. Lembro-me que seu 
conceito, wa imagem de bom administrador 
extrapolava as fronteiras da capital pernam
bucana, irradiava-se por todo o Nordeste. 

Conhecedor profundo das imensas dificul
dades de_ nossa sofrida região, durante sua 
marcante passagem pela prefeitura recifenSe 
enfrentou, com coragem, inúmeros desafios, 
voltando-se, prioritariamente, para os enor· 
mes problemas sociais que afligiam a popu· 
lação mais carente das periferias e das favelas 
daquela capital. 

Dedicou-se à causa-dos humildes, dos mar· 
ginalízados e realizou um trabalho admirável. 
Sua administração bem-sucedida levou-o a 
conquistar o eleitorado recifense, que teve 
papel decisivo em sua eleição para Deputado 
Federal e para Senador da República. 

Antonio Farias foi um grande defensor da 
causa do municipalismo no Brasil, por acre
ditar firmemente que um país se constrôi, 
sobretudo, a partir da unidade local de poder. 
Sua crença levou-o a conseguir formar um 
Parüdo- o Partido Municipalista Brasileiro 
- que, em seu estado natal, rapidamente 
se estruturou, conseguindo constituir uma 
importante Bancada na Assembléia Legisla
tiva pernambucana. 

Foi, sem dúvida, um político digno deres
peito e um homem de palavra. Tendo integra
do, como candidato ao Senado, a Frente Po
pular de Pernambuco - movimento político 
voltado para o povo e -para seus problemas 
sçciais, que elegeu Miguel Arraes para o Go
verno do Estado -, manteve-~-e. depois de 
eleito, extremamente fiel às teses defendidas 
em campanha. 

Nesta Casa, foi líder de seu Partido; na 
Assembléia Nacional Constituinte, fOl su
plente na Comissão do Sistema Tributário, 
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Orçamento e Finanças, e titular da Comissão 
de Sistematização, onde, durante as vota
ções, mesmo contrariando seus própriOs inte
resses empresariais, cumpriU, com toda a 
lealdade, os compromissos políticos assumi
dos. 

A morte prematura de Antonio Farias, 
ocorrida no recinto do Senado Federal, cau
sou-nos imensa consternaçã.ci. Seu súbito de
saparecímento privou o Estado de Pernarn· 
buco,_ o Senado da República, a Assembléia 
Nacional Constituinte e o País de um homem 
público lúcido, inteligente, atuante, que mui
to contribuiu para engrandecer o cenário po
lítico nacionaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKTN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discurSo.)- Sr. Presi-. 
dente, Srs. Senadores na tentativa de equa
cionar os imensos problemas advindes das 
distorçoes económico-fin-anceiraS exiSterites 
no País e na suposta busca de austeridade,_ 
o GOVerno do Presidente Fernando Collor 
considerou o enxugamento da máquina admi
D.istrativa Su-a preocupação m-áxima. Inúme
ras empresas foram fechadas, milhares e mi-· 
lhares de pessoas perderam seus empregos 
e, infelizmente, a sociedade brasileira ainda 
não conseguiu perceber os benefícios dessas 
medidas. 

Nos últimos meses e, principalmente, nos 
últimos dias, nós, parlamentares, temos rece
bido dramáticos apelos, vindos de todos os 
estados da Federação, para protestarmos na 
tribuna contra o fechamento de 1.430 agên
cias e postos de serviço do Banco do Brasil 
em todo o País. 

Atendendo a essa justa reiVindicação, esta
mos aqui hoje, Sr. Presidente, para mani
festar nosso repúdio ãs medidas que estão 
sendo tomadas pelo Banco do Brasil. A pre
texto de "enxugar" o banco, a direção dessa 
instituição bancária, que, há cento e oitenta 
anos é um verdadeiro património do povo 
brasileiro, está promovendo sua retirada dos 
locais onde sua presença se faz mais neces
sária, deixando desassistidas as cidades mais 
carentes, as cidades de menor potencial eco
nómico, justamente aquelas que mais neces
sitam da presença do banco para impulsionar 
o seu desenvolvimento. 

É preciso que fique claro que não somos 
contrários ãs reformas económicas que obje
tivam melhorar o desempenho e a rentabi
lidade, porém, achamos indispensável que es
sas reformas não negligenciem a real dimen
são dos aspectos políticos e sócio-culturais 
do Pafs como um todo. A direção do Banco 
do 'Brasil, presa exclusivamente à sua visão 
empresarial, vem adotando medidas que não 
trarão soluções para os problemas específicos 
que tenta enfrentar, conseguindo alcançar re
sultados verdadeiramente insignificantes se 
comparados aos enormes custos sociais que 
elas acarretarão. 

Será ju-stO, Sr. Presidente, uma empresa 
do porte do Banco do Brasil-que, em janei
ro deste- ano, realizou- uõi 1Ucro líquido de 
Cr$ 14,47 bilhões- impor tamanho sacrifício 
ãs cidadeS brasileiras do interior? Será justo, 
Srs. Senadores, priorizar-se a lucratividade 
como critério- para o fechamento de postos 
e de agências de uma instituição financeira 
pública em um País gigantesco e desequilibra~ 
damente desenvolvido como o nosso? Será 
que a direção do maior banco do País não 
poderia ampliar a sua ótica, deixando de ver 
apenas seus objetivos como agente financeiro 
e-paSsando a considerar também os interesses 
de inúmeras localidades deste País que, ape
sar de pobres, necessitam da presença do ban
co? 

Com o fechamento das agências do Banco 
do Brasil, vai~se relegar o interior do País 
a um abandono ainda maior. A economia 
das cidades atingidas, já em recessão, será 
duramente afetada, consolidando a situaç_ão 
de extrema penúria em que vivem as popula
ções brasileiras do interior. Sem dúvida, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, serão uma vez 
mais penalizados justamente aqueles que de
veriam merecer uma atenção toda especial 
do Goverilo. --

Há que se atentar para uma grave conse
qüência indireta dessas medidas: piorar a já 
difícil situação dos municípios que agora fica
rão privados da assistência direta do Banco 
do Brasil. Neste momento em que o País vive 
a sua mais séria recessão, será incentivar ain
da mais o êxodo para os centros urbanos, 
fazendo aumentar substancialmente os pro
blemas das grandes cidades brasileiras, onde, 
_hoje, se concentram setenta por cento da po
pulação do País. 

O Banco do Brasil tem a missão de contri
buir para o desenvolvimento do País. Em vez 
de fechar agências, seria mais útil prestar as
sistência direta aos pequenos produtores, aos 
pequenos comerciantes, aos pequenos em
presários,· destinando os recursos do banco 
para o financiamento de projteos que desen
volvam as regiões--carentes, pois, com o cres
cimento destas, os lucros das agências hoje 
deficitári~ fatalm~nte apareceriam. 

Até o próximo dia 19, as 1.430 agências 
e postos"relacionados encerrarão suas ativida
des. A decisão inicial previa o fechamento 
de um número ainda maior- 1.639 -, mas 
209 postos e ágências, coinpi'ovadamente de
ficitários, fOram preservados. Paira, infeliz
mente, uma dúvida sobre os critérios adota
dos pelo banco. Será que houve engano na 
avaliação original, ou a revisão da lista -
beneficiando 80 municípios -ocorreu devi
do às pressões das bases políticas que dão 
sustentação elo Oov~mo? 

Alegar o prejuízo como justificativa parece 
irrelevante em face dos dados divulgados pela 
imf)rellsa. Segundo esses, cerca de oitenta 
por cento do total das agências são deficitá
rlãs. Com a reforma administrativa agora em 
implantação, a rede de postos do Banco do 
Brasil se reduz de 5.630 para 4.440. 

O Banco do Brasil, porém, não está apenas 
reduzindo sua estrutura. No número ante-. 

riormente citado -:-:: 4.40_Q -. estão incluídos 
17 novos postos de serviço e 223 novas agên
ci_as, criados em locais considerados poten
cialmente interessantes do ponto de vista eco~ 
nômicO, segundo indicações do estudo reali-
zado pelo banco. ' 

Essa busca de eficiência, de produtividade 
e de rentabilidade é louvável, Sr, Presidente. 
Entretanto os objetivos do Banco do Brasil 
são muito maíbres do que os de um simples 
banco comercial, que desconta duplicatas e 
oferece crédito. O Banco do Brasil, como 
inStiuinento de fomento rural e industrial, 
pode e deve manter agências em locais com 
menor potencial económico justamente para 
impulsionar o desenvolvimento agrícola, co
mercial e industrial em todos os municípios 
do Pa.ls. 

Considerando-se a importância- do setor 
agrícola para o País e a insuficiência dos re
cursos a ele destinados, o Banco do Brasil, 
mais do que nunca, precisa estar presente 
nOS locais onde súas -linhas de crédito são 
indispensáveis, a fim de que, com o total co
nhecimento das condições e- dos problemas 
de cada localidade, seja evitado o desperdício 
dos escassos recursos de que o País dispõe 
para melhorar seu desempenho no seio i'.- --

Como afirmou o economista CéSar Medei
ros, funcionário de carreira 'daquela institui
çãO, em recente artígó pUblicado no Jornal 
do Brasil, está reservado ao Banco do Brasil 
um papel significativo na formação de novos 
pólos regionais e no desenvolvimento e na 
modernização da agropecuária brasileira. É 
preciso estarmos alertas para evitar qualquer 
tentativa de esvaziamento do Banco doBra
sil,levando-o a retirar-se de atividades opera
cionais rentáVeis e a abrir espaço para o avan
ço do sistema bancário particular. 

A decisão de desativar, sem critérios, agên
cias localizadas em regiões menos desenvol
vidas, relegando ao abandono os municípios 
do interior do País, muito contribuirá para 
que o Brasil fique cada vez mais distante do 
Primeiro Mundo. Nós, políticos, que temos 
uma-sensibilidade social aguçada, devemos 
ser contra essa equivocada busca de austeri
dade perseguída pelo GovernO que Só está 

- OOilsCgiiiiidO- Cmpobiecer a NaÇão brasileira 
e dividir probreza. Devemos, pois, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, repudiar, veemente
mente, mais essa atitude do Governo que 
prejudica sobretudo os mais penalizados, os 
mais carentes, _os cidadãos brasileiros que vi
vem longe das grandes cidadeS, loilge dos 
centros economicamente importantes, com 
os quais o Brasil tem uma imensa dívida polí
tica e social, dívida essa que, seguramente, 
não será resgatada _com medidas como as que 
atualniente estãd seD.do adotadas pela diie
ção do Banco do BrasiL 

Era do que tinha dizer, Sr. Presidente. 
(Muito be~!). 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdiii-Portella)
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a pres~nte sessão, design~ndo para a ordiná
ria de segunda-feira a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-l-

Votação. em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 3, de 1986 (n" 113!85, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre Gratuidade Parcial 
na execução de Cartas Rogatórias, celebra
do, por troca de notas, entre o Governo da 
Re:pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República Francesa, em 5 de outubro de 
1978, tendo 

Pareceres, sob n~ 22 e 23, de 1991. das 
Comissões 

-de Constituição. Justiça e Cidadania, 
pela coristitucionalidade e Juridicidade; e 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, favorável. 

-2-

Discu55ão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 18, de 1991 (apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia como conclusão de seu Parecer n'1 26, 
de 1991), que suspende a execução do item 
IX do art. 60 da Lei Estadual no 6.763, de 
15 de dezembro de 1975. _ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !Ia)
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 35 
minutos.) 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N' 9, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 3.599180-9, 

Resolve alterar o Ato Qesta Presidência n" 
58, de 1980, publicado no DCN, Seção II, 
de 11-10-80, para incluir- o § 3°, do art. 20, 
da Resolução SF n" 21, de 1980, e o Ato 
desta Presidência de n~ 85, de 1988, publicado 
no DCN, Seção II, de 17-6-88, para exctu.ir 
os arts. 101, inciso 1, e 102, inciso I, alínea 
b, da Constituição Federal, e ainda os arts. 
515, inCiSo III, 516, inciso III, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 
bem :issim para incluir o art. 321, incis-o I, 
do mesmo Regulamento (Edição de_ 19S9), 
para manter aposentada, por invalidez, 
ADÉLIA LEITE COELHO, ocupante do 
cargo isolado de provimento efetivo de Dire
tora, Código SF-DAS-101.4, no exercício do 
cargo em comissão de Diretora da Subsecre
taria de Biblioteca, Cóaigõ--SF-DAS-101.3, 
com proventos do cargo efetivo, a partir de 
1~' de junho de 1988. 

S.enado Federal, 22 de janeiro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*I ATO DO PRESiDENTE 
N· 27, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar. de conformidade com a delegação de 
competéricia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 016.081190-0, 

Resolve aposentar, voluntariamente, 
LUIZ LACROIX LE1VAS FILHO, Analis
ta Legislativo, da Àrea de_ Orçamento Públi
co, Classe "Especia-l", Padrão III, do Quadro 
Permanent!;! do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso III. alínea c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 490, 492, 520 e 488, § 4", 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim com as vantagens daRe
solução SF n·• 21. de 1980, e com o art. 11 
da Resolução SF n" 87, de 1989, com proven
tos proporcionais ao tempo de serviço, cor
respondentes à razão de 32/35 (trinta e dois 
trinta e cinco avos)do seu vencimento, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI da Cons
tituiÇãO Federal. 

__ _S_t;:nado Federal, 29 de janeiro de 1991.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*) R.:-puh!icadl) por haver saído com incorreçõe& no 
DCN, Seção ll, de 30·1·91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 65, DE 1990 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2. de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cess_o n\' 2.887/90-&,_ 

Resolve aposentar, volun.tariamente, SE
ZEFREDO MAYOLINO, Analista Legisla
tivo, Classe 1', Padrão III, do Quadro Perma
nente do_ Senado Federal. nos termos do art. 
40, inciso III, alínea "c", da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 520 e 488, § 4"; do Regulamento 
Administrativo do Senado Fede;ral, bem co
mo o _ _artigo 11, da Resolução n~· 87, de 1989, 
com proventos. proporcionais ao tempo de 
serviço, à razão -33135 (trinta e três trinta e 

_ cinco avQ$) do seu vencimento, observado 
_ o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti

tuição _Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1990. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(") RepUôliCaáo por ha"h saído com incorrêção nos DCN 
Seção II, de 21-4·91 e 29-1!-90. 

(*) A:TO DO PRESIDENTE 
N• 206, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
(•) Republicado per haver safdo com incorreç<les no de sua competência regimental e regulamen· 

DCN,Seçãoii,de30-1-9L - -· tar, ein conformidade com a delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"2, de 1973, 

Resolve nomear TERESO DE }ESUS 
TORRES, Assessor Legislativo, código SF· 
AS-102.3, do Quadro Permanente do Senado 
Federal - Parte Especial, para responder 
pelo Expediente da Consultaria-Geral, Códi
go SF-DAS-101.5, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, a partir de 31 de janeiro 
de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Republicado por haver ~aído com incorrcçôes no 
DCN, Seçilo U. de 21·2·91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 230, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o<.> 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2", da Lei 
n"' 8.112. de 1990, no Ato da Comissão Dire~ 

·tora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do processo n" 01.762/91-5, 

Resolve nomear ANDRÉA MÁRCIA DE 
SOUZA, para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF· 
DAS-102. 1._ do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal:com -lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Êlcio Álvares, a partir de 1" de 
fevereiro de 1991: -

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Republicado po. haver r.afdo com Incorreçõcs no~ 
DCN, Seção II, de 21·2·91 e 14-3-91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 232, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e re-gufamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competênCia que fhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor-

__ do com o disposto no artigo 243, § 29, _da 
Lei n? 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo no 0002.317/91-5, 

Resolve;, IJ-omear CIRO EDUARDO 
CÂNDIDO para exercer o cargo, em comis
são, de Secretá~io?arlamentar, Código SF
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no gabinete 
do Senadgr Psperidião Amim, a partir de 
6 de fevereiro de 1991. -

Se_nado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador 1\tJauro Benevfdes, Presidente. 

(•) "Republicado por baver ~afdo com incorreç6es· no 
DCN, Seção 11, de 21-2-91. 
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(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 231, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretoát no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2?, da 
Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo no 0002.007/91-6, 

Resolve, nomear EUNICE QUEIROZ 
ALVES, para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no gabinete 
do Senador Beni V eras, a partir de 4 de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de feVereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(•) Rcp11blic:ado por haver saído com incorreç6cs no 
DCN, Sc:ção II, de 21·2·91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE . 
N• 237, DE 1991 

O Presidente d_o Senado :Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e- regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § z~. da 
Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, ----- - _ 

Resolve, nomear RODRIGO -DO AMA
RAL SOARES para eXerCer à c'atgo, em co
missão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício na Pre
sidência, a partir de 2 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente do 
Senado Federal. 

(•) Republicado por haver safdo com incorreçées no 
DCN. Seção II, de 21·2·91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 262, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimenüi.íS e regulanien
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei nP 8.112, de 1990, no· Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de -1991, e ·teD.do- eÍn vista o 
que consta do Processo no 0002.928/91-4, 

Resolve, nomear NELSON PINHEIRO 
DE SOUZA p3ra exercer o-cárgo, em comis· 
sã'o, de Secretário Parlamentar, Código SF· 
DAS- 102.1, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Amazonino Mendes, a partir de 
19 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente, 

(*) Republicado por haver saído com incorreç6es no 
DCN, Seçáo II, de 9-3-91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 264, DE 1991 

O Presidente do Senado_Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulameo
tare:s, _ Qe conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o" 2, ãe 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei n98.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Díretora o<> 1_,_ de 1991, e tendo _em vista o 
que-consta do Processo n~ 0003.925/91-9, 

Resolve, nomear CARLOS ALBERTO 
MÓRAIS XAVIER pã:rã -exercer o cãrgo, 
em cOmissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SI'-DAS,!02.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabfnete do Senádor Julio Campos, a par
tir de to de março de 1991. 
---Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreçóes no 
DCN, Seçio 11, de; Jl-~:!.1.1. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 271, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atr_ibuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretõra no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei no 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo p.~ 0"003.219/91-7, 

Resolve, noP\ear ADILSON ALVES DE 
UMA para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do S_enado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Valmir Campelo, a partir de 15 
de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Republicado Por haver saído com incorreÇ(!es no 
- DCN, Seçdo H, de 12·3·91. 

<*i A TODO PimsiDENTE 
N• 272, DE 1991 . 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de -suaS atfiOuições regiMentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~. da 
Lei n~ 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o 
que CónSfã-do Processo n9 0003.921191-3, 

Resolve, nomear MARCO AUR~LIO 
DOS REIS- GOMES para exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-102.1, dQ Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Josaphat Marinho, 
a partir de 19 de março de 1991. 

- - Senado Federal, 8 de março -de 1991. -
Senador Mauro Benevfdes, Presidente. 

- (•) Republicado por haver saído com incorreçóes no 
DCN, Scção II, de 12-3·91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 292, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, d"e 1973, resõfve 
nomear JAMES RA YMUNDO MENEZES 
DE CARVALHO, Analista Legislativo, 
área de especialização - Análise de Siste
mas, do Quadro Permanente do Prodasen, 
para exercer o cargo, em comissão, de Dire
tor. da Divisão de Desenvolvimento e Siste
mas, Código SF-DAS-101.4, do Centro de 
informática e Processamento de Dados -
PRODASEN. 

-senado Federal, em 14 de março de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

e) Republicado por havar saído com incorrcçóes no DCN, 
Seção II, de 14-3-91. -

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 295, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal no uso 
de suas atribuições regimentais e regUlamen
tares de confornt_iQade com_ <! delegação de 
competência que lhe_ foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diret9ra n9 2; de: 1973, de acor
do.com o disposto ~o ax:tigo 243, e §'29, da 
Lei no 8. ~ 12, de _1990, no Ato da Coinissão 
Diretora n9 11 de 1991, e teri.do- em -vista o 
'qué Consta do PrOCesso n° 002.850/91-5 resol
ve nomear MÓNICA CRISTINA PINTO 
DE ALENCAR pára exercer ó cargO~ em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1~ dO Quadro rl6 Pessoa] do Se
nado Federal, com lotação e exercício no Ga
binete do Senador Júlio Campos, a- partir de 
1 de. fevereiro de "1991. 
_ . S~iládo Federal, em 14 de março de 1991. 
:........:.. Senador Mau~ Benevides, Presidente. 

(•) Republicado por haver saído tom Jnoorreçóes no DCN, 
Seção 11, de 14·3:91. -

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 315, DE 1991 

O Presidente. do Senado Federal, no uso 
de .sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora o? 2. de 1973, resolver 
nomear GESSI OEISA GONZAGA, Ana
lista de Processo Legislativo, "Classe-!~", Pa
drão ll, Quadro de Pessoal do Senado_Fede
ral, para exercer o cargo, em comissão, de 
Diretora de Subsecretaria de Coordênação 
Legislativa, Código SF-DAS-10~.4, dç Qua
dro Permanente_ do Senado Federal. 

· Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(r) Republicado por haver saldo com incorreçÓe~, "no DCN, 
Séção II, de 14-3-91. 
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(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 334, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen- · 
tares, de conformidaQe com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor

, do com o disposto no artigo 3°, da Resolução 
SF n9 130, de 1980, no artigo 4~ do Ato da 
Comissão Diretora n? 1, de 1991, resolve res
cindir, a partir de to de fevereiro de 199i, 
o contrato de trabalho, sob o regime jurídico 
da Consolidação d_as Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo, de Serviço 
de SILAS PAES BARBOSA JUNIOR, do 
emprego de Assessor Técnico, em virtude do 
término do mandato do Senador Mendes Ca
nale, como membro da Comissão Dir~_tora 
do Senado Federal.. 

Senado Federal, 14 de março de 1991.
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

("')Republicado por ha,.er safdo com ln~rreçóes no DCN, 
Seçào II, de 14-3-Ql. 

(*)A TO DO PRESIDENTE 
N• 336, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no _l,ISO 

de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi- Outorgada pelo Ato 
da Comissão _Diretora n? 2, de 1973, de acor
do com o di posto no artigo 3\>, da Resolução 
SF Ii9 130, de 1980, no artigo ·49 do Atà -da 
ComiSSãO Diretora n? 1, de 1991, resolvereS
cindir, a partir de 1?- de fevereiro de 199f, 
o contrato d!! trabalho, sob o regime jurfdíco 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantfa -i:iõi-Tempo de Serviço, 
deRJCARDOPOMl'EUDESOUSABRA
SIL, do emprego de Assessor Técnico,-em 
virtude do término do mandato_ do_ Sena' dor 
Pompeu de Sousa, como membro da Comis
são Diretora·do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1991.
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(•) Republicado por haver saldo com incorreçóes, no DCN, 
Seç:'lo II, de 14-3-91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 338, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regiinent3ís e ·regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competéncia que lhe foi OUtorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3; da Resolução 
SF n9 130, de 1980, no artigo 49 do Ato da 
Cõi'ilis.são Diretora n~ 1, de 1991, resolveres
cindir, a partir de 1 ~ de fever~iro de 1991, 
o·contrato de trabalho sob o regime jurídico 
da Consolidação das L~is do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Ser'(ÍÇO 
de JOSÉ RODRIGUES CARNEIRO 
CAMPELLO NETO, do emprego de Asses~ 

. sor Técnico, em virtude do _término do JP.an-

dat~ do Senador Roberto Campos, que o in~ 
dícou na condição de Líder do PDS. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*)Republicado por haver saído com incorreçôes no DCN, 
Seçáo H, çle 14-3-91. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 340, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas_ atrib_uições regimentais o regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
-competência que lhe foi outorgada pelo ;(\to 
da Comissão Diretora: n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolução 
SF n9 130, de 1980, no artigo 4.., do Ato da 
C:OffiisS:ã<:lDiretora o? 1. de 1991, resolveres~ 
cindir, a partir de 19 de fevereiro de 1991, 
o -contrato de trabalho, sob o regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
de RONALDO FERREIRA DIAS, do em
prego de Assessor Técnico, em virtude do 
término do mandato do Senador Divaldo Su
ruagy, como membro da Mesa Diretora do 
Senado FederaL 

Senado Federal, 14 de_ março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidentte. 

{*)Republicado por haver saído com incorreções no DCN, 
Seçã_o II, de 14-J-91. 

(•) A to rio PRESiDENTE 
. N• 345, DE i991 . 

_Q Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de_ co_n(O_[_UJ.idade com a delegação de 
COmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão. Diretora n~ 2, de 1973, de a cor~ 
do com o disposto no artigo 243, § 2?, da 
Lei n'·' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora no 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo nc 002.507/91-9, resol
ve nomear MARCOS ANTONIO PORTO, 
para exé"r"Cer o cargo, em comissão, de Asses
sórTécrlicó, Ç6digo SF-DAS-102.3, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
-"ão e· exerdcio no Gabinete do Senador Júlio 

mpos, a partir de 1'' de fevereiro de 1991. 
.3enado Federal, 14 de março de 1991. -
.nador Mauro Benevides, Presidente, 

(*)Republicado por haver safdo com incorreçóes no DCN, 
Seçáo II, c. '4-J-91. 

O DO PRESIDENTE 
.I• 36l, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe outorgada pelo Ato da 
Comissã.o Diretora n? 2, de 4 de abril de 1973, 
e:_ tendo em vista o que consta do Processo 
n~ 002,923/91~2, resolve aposentar, volunt<i
riainente, JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA, 

. -Analista_Le"gislativo, da Àrea de Processo Le
gislativo~ Classe P_ri~eira, Pad~ão III, do 

Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 490, 492, 
520 e 488. § 49, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, bem assim com 
as vantagens da Resolução SF n~ 21, de 1980, 
e com o artigo 11 da Resolução SF n~ 87, 
de 1989, com proventos proporcionais ao 
trempo de serviço, correspondentes ã razão 
de 32/35 (trinta e dois trinta e cinco avos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(•) RepublicadO-pOr -haver saido corri incorrcç6es no 
DCN, Seção II, de 26-J-91. 

ATO DO PRESIDE!'."fE 
N• 393, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen~ 
tares, de conformidade com a delegação de 
competênCia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora ó""2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~, da 
Lei n~ 8.112, de 1990, e no Ato da Comissão 
Diretorª n°], de 1991, resolve nomear LUIZ 
RICARDO SANCHEZ para exercer o -car
go, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exer
cício no gabinete do Senador Magno Bacelar, 

_a partir_ d_E; 18 de março de 1991. 
Senado Federai, 8 de abril de 1991.- Se

nador· Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 394, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada Pelo Ato 
da Comissão Diretora n?2, de 1973, de acor~ 
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei n9 8.112, de 1990, e no Ato da Comis~o 
Diretora no-1, de 1991, resolve nomear 
FRANCISCUDE PAULA LIMA JÚNIOR 
para exercer o cargo, em comissão, de Secre
tário Parlamentar, Código SF·DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no gabinete do Senador 
Magno Bacelar, a partir de 18 de março de 
1991. 

Senado Federal, 8 de abril de 1991. -Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 395, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competêrlciã regimentare· regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi Outorgada pelo Ato 
da Comissáo""Díietora fl9 2; de 4 de abrU de 
1973, e tendo em vista o que ·consta "do Pro
cesso n" 000.931/91-8, resolve aposentar, vo
luntariamente, NAPOLEÃO .TOMÉ DE 
CARVALHO, Analista Legislativo, da área 
de Coinunicaç.io Social, Classe Especial, Pa-
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drão III, do Ó.uadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, 
alínea c, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, artigos 186, inciso III, alínea 
c, e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, combinados 
com os artigos 490 e 492 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem as
sim com o artigo 11 da Resolução SF n" 87, 
de 1989, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, correspondentes à razão 
de 30/35 (trinta trinta e cinco avos) do seu 
vencimento, observado o disposto no artigo 
37 da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de abril de 1991.- Se
nador Mauro Bene\·ldes, Presidente. 

ATO DO PRESII)ENTE 
N• 396, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen~ 
tares de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outOfgàda peJo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n'' 8.112, de 1990 e -no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o 
que constado Processo no 006.319/91-2, resol~ 
ve nomear PAULO ROBffil.TO 'CHA VÉS 
ALVES para exercer o cargo, em comissão, 
de Assessor TéCnico, Código SF-DAS-102.3, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação e exercício no-gabinete do Sena
dor Garibaldi Alves Filho, a partir de I" de 
abril de 1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. 
Senador Ml.luro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESlDENTE 
N• 397, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen· 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que _lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2~. da 
Lei 8.112, de 1990, e no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo nu 001.952191-9, resol· 
ve nomear DONIZETE JOSÉ TOKARSKl 
para exercer o cargo, em comissão, de Asses
sor TécnicO, Código SF-DAS-102.3, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercício no gabinete do Senador Ono· 
fre Quinan, a partir de 1 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. 
Senador Mauro Benevides, fresidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 398, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação de 
competê-ncia que lhe foi outo:i"gada pelo Ato 
da Comissão Direrora no 2, de 1973, de ac_or
do com o disposto no artigo 243, § 29, da 
Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta no Processo n~ 003.870/91-0 resol-

ve nomear DARCI MARTINS éOELHO 
para o cargo, l!m comissão, de Assessor Téc
nico, Código SF-DAS~102.3 -do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. com lotação e 
exercíicíõ--ilo gabinete do Senador João Ro
ch<!, a partir de 1·' de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N? 399, DE 1991 

O Presidente -dQ Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competê-ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973. de acor
dO com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n~ 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991 resolve nomear AD
MAR UBALDO DE ALMEIDA CRUZ pa
ra- exercer o cargo, em comissão, de Secre~ 

· tário Parlamentar, Código SF·DAS-102.1. do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no Gabint:te do Senador 
Flaviano Melo, a partir de l" de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. Sena
dor Mauro Benel'ides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 400, DE !991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais c regulamen· 
tares e de conformidade com a delegação de 
competênCía··que-ihe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2·', da 
lei n~ 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n" 005. 689/91·0 resol
ve nomear ÁUREA MACHADO DE 
ARAÚJO para exercer o cargo, em conüs~ 
são, de Assessor Técnico, Código SF
DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício no gabinete 
da Liderança do Governo, a partir de 21 de 
março de 1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. 
Senadot Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 401, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n''2, de 1973, de acor· 
do com o disposto no art. 243, § 2"', da Lei 
O'' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n" 006.317/91-0 resolve 

nomear LUJZCASSEMIRO DOS SANTOS 
para exercer o cargo, em comissão, de Asses· 
sor Técnico, Código SF~DAS-102.3, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercício no gabinete do Senador Ama
zonino Mendes, a partir de 25 de março de 
1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. 
SenadorMauro Benevides. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 402, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal n'o uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'' 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 5\ do Ato da 
Comissão Diretora n~ 1, de 1991, tendo em 
vista o que consta do Processo n"006.997/91-0 
resolve nomear ANGELA MARTINEZ 
COUTINHO TRINDADE, para exercer o 
cargo, em comissão. de Secretáiio ParlãmCn
tar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, do Gabinete da 
Senadora Junia Marise, a partir de 1" de abril 
de !991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*)PORTARIA N• 15, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal 
no uso das atribuições regimentais resolve 
designar os assessores legislativos THEO PE
REIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA SIL
VA CAMPOS, FERNANDO ARRUDA 
MOURA. MAURO MÁRCIO DE OLI
VEIRA e AYLTON DUTRA LEAL, para 

-·sob a presidência do primeiro integrarem, em 
caráter temporário,~ Comissão de Avaliação 
a que se refere o item 1.2 do Anexo I da 
Resolução o" 130, de 14 de novembro de 
1980. 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Dirceu Carneiro, Pri_meiro Secre~ 
tário. 

('")Republicado por haver saído com incqr
reções no DCN, Seçâo II. de 21-2·91. 

PORTARIA N' 11, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais, resol
ve del>ignar JULIANO LAURO DA ES~ 
COSSIA NOGUEIRA, Analista Legislati· 
vo, para integrar a Comissãõ de Inquérito 
designada pela Portaria n" 4, de 1991, em 
substituição a Mário Sérgio da Silva Martins, 
designado pela Portaria n'' 8, de 1991, incum· 
bida de apurar os fatos constantes do Pro
cesso n'' 013.973/90--8. 

Senado Federal, 8 de abril de 1991.- Se
nador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 7, de 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regulamentares e 
tendo cm vista O!:> fatos constantes do Pro
cesso n" 006.753/91-4 resolve desligar, a pedi
do, Dr- MARCELO CHAGAS MUNIZ, 
Analista Legislativo, area Médico-Odonto
lógica, Classe "Especial", padrão III do Qua
dro Permanente do Senado Federal, de titu· 
lar da juntt~ Médica do Senado Federal, a 
partir de 18 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. -
José Passos Porto, Diretor-Geral. 
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PORTARIA N• 8, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das atribuições regulamentares e tendo 
em vista os fatos constantes do processo n" 

003.413/91-8, resolve designar DR. GALDI· 
NO RIBEIRO M. SOBRINHO, Analista 
Legislativo, área Médico-Odontológica, 
Classe "Especial", padrão lli. do Quadro 
Permanente do Senado Federal, para mem-

bro titular da Junta Médica do Senado Fede
ral, instituída pela Portaria n~ 16 de 1990, 
a partir de 18 de fevereiro de 1991. _ 

Senado Federal, 12 de abril de 1991. -
José Passos Porto, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA' DA 38' SESSÃO, EM 15 DE 
ABRIL DE 1991 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofício dÓ Secretário de Segu~ 

rança Pública do Distrito Federal 
- N~ 3/91, encaminhamento de infor

mações prestadas pela Secretaria d~ Segu
rança Pública do Distrito Federal sobre 
quesito constante _do Requerünento n~ 
472190 •. 

1.2.2- Requerimentos 
- N9l23/91, de autoria do Senador Çé~ 

sar Dias, s-olicitando a retirada, em cará
ter definitivo do Requerimento n~ 63/91, 
de sua autoria. 

- N9 124/91, de autOTia- do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcri
ção nos Anais do Senado, de matéria vei
culada no jornai.O_ Estado_de _S._Jl'a~lo, 
intitulada "'Zélia faz discurso duro contra 
bloqueio", em 9 de abril de 1991, na reu
nião anual do Banco lp.teramericano de 
Desenvolvimento- BID, em Nagoya, no 
Japão. 
-N~> 125/91, d.e autoria do Senador 

Lourival Baptista, solicitariào a transçri· 
ção, nos Anais do Senado, de matéria vei-

SUMÁRIO 
culada_ no jornal A 'farde,_ intitulada "A 
Faculdade _de D_i_i_~ito_ :aa B.ahia no ano 
de seu cinqüentenário", em 2 .de abrll de 
1991-,--de autoría do Dr. Hamilton Priseb 
Paraíso. 

~ .1--1- DiscursO do Expediente 
· ·__...,"ADOR JUTAHY MAGA-

- .~fiÃES -Comentários sobre o Projeto 
de Lei n9 1'58, do Poder Executivo, que 
disp6e sobre a salvaguarda de assuntos 
sigilosos de interesse da segurança da so
ciedade e do Estado. 

1.3-ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo ne 

3/86 (n6 113/85, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o textO do Acordo sobre 
Gratuidade Parcial na Execução_ de Car
tas Rogatórias, celebrado, por troca de 
notas, entre·o Governo da_R,epública Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Francesa, em 5 de outubro de 1978. 
Aprovado. À promulgação. 
~Projeto de Resolução n~ 18/91, que 

suspende a execução do item IX do art. 
60 da Lei Estadual n9 6. 763, de 15 de de
·zembro de 1975. Discussão encerrada, fi
çándo a VotaÇão ãdiada_ nos. termos do 
art: 168 do Regimento Interno. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação 

de emendas ao PrOjeto de Resoluç~o n" 
22191, sendo que ao mesmo não foram 
oferecidas emendas. 

1..3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR MOISES ABRÃO- Re

púdio a atos do Governador Moisés Ave
lino contra prefeitos desalinhados do seu 
e~quema polítícO no último pleito eleito
ral. 

SENADOR CÉSAR DIAS- Possibi· 
lidade do corte de abastecimento de com
bustível no Estado de Roraima, e a conse· 
qüente'-falta de energia elétrica. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- SECRETARIA-GERAL DA ME
SA 

-Resenha das matérias apreciãdas de 
19 a 31 de março de 1991 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 
5-, COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANt:NTES. 

Ata da 38~ Sessão, em 15 de abril de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carn~iro . 
AS14HORAS E 3QM!NUTOS, ACHAM

SE PRESENTES OS SRS.}iENADORES: . 

Affonso Camargo" - Al'!Jizio Bezerra .....::. 
Amazonino Mendes - Dirceu Carneiro -

ES.Peridião Amin - Guilherme Palmeira -
Hu;nberto Lucena - João Rocha - Jonas 
Pinheiro -José Richa- Jutahy Magalhães 
- L~voisier Maia ::::- Louriv.al Baptista -
Magno Bacelar - Mansueto de Lavor --

Marco Maciel - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Moisés Abrão - Nelson Carneiro 
-Oziel Carneiro....:.... Ronaldo Arag~o --VaJ
mir Campelo. · 
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EXPEDIENTE 
~ GRÁPI(X) DO SBNAOO FEDERAl.. 

PASSOS PORTo 
Diretor-Gcral do SeDado Pedenl 
AGACmL DA SILVA MAIA 
Diretor B:Rcrivo · 
CARLOS HOMERO VIBIRA NINA, 
Diretor Admiailtrativo 
unzCARLos DB BAmTIS 
Diretor ladutriaJ 

DIÁRIO DO CONGRBSSO NACIONAL 
Iapreuo sob ra~.~de ~ ~ d~.Seaado Fedc:n1 

ASSINATIJRAS 

SclliCIIIral ...................... _____ ,_, ___ _ -·-- as 3.519,65 

FIDRIAN AUGIJSTO COUilNHO MADRUGA 
Diretor Adjn1o 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) -
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 23 Srs. senadores. Havendo número regi· 
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFiCIO DO SECRETÁRIO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DO DISTRITO FEDERAL 

N9 3/91, de 11 do corrente, encaminhando, 
em aditamento, informações prestadas pela 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito 
Federal sobre quesito constante do Requeri
mento n9 472, de 1990, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
As iiiforniações prestadas foram encaminha
das, em origínal, ao requerente, Senador 
Maurício Corrêa. 

O Requerimento n~ 472/90 vai ao A.i"quívó, -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. !~>-Secretário. 

É lido e_deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 123, DE 1991 

Nos termos do art. 256 do Regímento ln· 
temo, requeiro a retirada, em caráter defini· 
tivo, do Requerimento na 63, de 1991, de 
minha autoria, no qual solicito, nos termos 
regimentais, a convocaça:o do Ministro das 
Relações Exteriores, para prestar, perante 
o Plenário, esclarecimentos a reSpeitO do tra
tado de-limites e navegação -fluvíal, assinado 
em Caracas, em maió de 1859, em vigor no 
Brasil e Venezuela, desde !9 de janeiro de 
1861, com relaça:o à demarcação defrontei
ras, envolvendo a região do Parima, em virtu· 
de do Sr. Ministro das Relações Exteriore! 
ter sido convocado pela Comissão de Rela 
ções Exteriores e Defes.a Nacional, para pres 

nrasem 2.200 exemplareo. 

tar es_clarecimentos -sobre o mesmo assunto. 
Sala das Sessões, 10 de abril de 1991. -

Senador Cés_ar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência defere a :;oljcita_ção, nos ter
mos do § 2", alínea a, do art. 256 do Regi· 
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentOs que serão li-
dos pelo Sr. 1~ SeCretáriO. -

São lidos os ·seguintes: 

REQUERIMENTO N• 124, DE 1991 

Nos termos do art. 210 do Regimento ln· 
terno, requeiro a transcrição, nos Anais do 
Senado, de matéria veiculada no jornal O 
Estado de S. Paulo intitulada "Zélia faz dis
curso duro contra bloqueio", em 9 de abril 
de 1991, na reunião anual do Banco lntera
mericano de Desenvolvimento (BID), em 
Nagoya, no Japão. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1991. -
Louriv.~:~_I_ B~pti_s!a~ __ _ 

REQUERIMENTO N• 125, DE 1991 

Nos termos do art. 210 do Regimento In
terno, requeiro a transcrição, nos Anais do 
Senado, de matéria veiculada no jornal A 
Tarde, intitufada "A Faculdãde de Direito 
da Bahia no Ano de seu CinqüentenáriÕ", 
em· 2 de abril de 1991, de autoria do Dr. 
Hamilton Prisco Paraíso. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1991. -
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
De acordo com o art. 210, § 1~. do Regimento 
Interno, os requerimentos lidos serão subme
tidos ao exame da Comissão Diretora. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães, por cessão do Senador Meira 
Filho. 

O SR. JUTAHii' MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Michele Natale, 
Bispo de Vico, na Itália, executado em Nápo· 
les em 1799, assim se expressa, em seu Cate
cismo Republicano, sobre os denominados 
"segredos de estado": 

"Não existe nada de _secreto no governo 
democrático. Todas as operações dos gover
nantes devem ser conhecidas pelo povo sobe· 
rano, exceto algumas medidas de segurança 
pública, que ele deve conhecer apenas quan· 
do cessar o perigo . ., 

Deste admirável e sintético texto, "extrai-se 
--o ensinamento de que, no governo democrá

tico, o público é o normal, o secreto a exce
ção. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço essa 
reminiscência: para mencionar- o- Projeto de 
Lei n~ 158, do Poder Executivo, que ''dispõe 
sobre a salvaguarda de assuntos sigilosos de 
interesse da segurança _da so~iedade_ e do Es
tado". 

Tal projeto, assim como foi encaminhãdo 
ao Poder Legislativo, representa uma inaCei
tável e perigosa transferência para·o Poder 
ExecutiVO da competência legislativa do Con
gresso. De fato, se aprovado como está, o: 
Poder Executivo, através de decreto, poderá 
criar direitO e não simplesmente regulamen
üu o direito inStituciorializado em lei. E todos 
sabemos que o decreto, no Dii"eitõ brasileiro, 
não pode inovar na ordem juríclica. O decreto 
deve ser criado, na expressão dos juristas, 
secundum legem, isto-é, deve explicitar e ope
racionalizar a lei, não criar ou inovar a lei. 

A- proposta -do ProjetO do Governo é de 
tão vasta e generosa abrangência que pode 
compreender desde a fixação de soldos, clas
sificando tal atitude como de interesse da se
gurança, até celebrar atos e· contratos interna
cionais, sem o exame e a manifestação- do 
Congresso Nã.cionar, dependendo da classifi-· 
cação que tais questões receberem do Exe
cutivo. 

Não há como, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, salvaguardando Õ Item XXXIII do art. 

·-59 da Constituíção, que consagra o" direitO 
de todos receberem dos _9rgàos públicos in
formações de "seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, ... ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segu
rança da sociedade e do Estado", não há co
mo, repito, aprovar a proposta do Governo 
retratada no mencionado projeto de lei. 

Como afirma a Folha- de S. Paulo, de 20 
d_e março çie 1991, está-se diante de um pro
blema institucional amplo. "Ao pret~nder in-
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traduzir uma anomalia totalitária na legisla~ 
são, o documento do Executivo busca retiiar 
para sempre da sociedade o direito de exercer 
a máxima vigilância sobre os governantes
antídoto indispensável contra as exibições de 
autoritarismo e prepotência- tão comuns na 
história brasileira". 

A exposição de motivos que cncatriinha o 
projeto de lei afirma que "ainda hoje, não 
se encontram no ordenamento jurídico brasi
leiro critérios concretos-que sirVárit de parâ
metros para a classifiCaÇão de assunto sigiloso 
de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado". No entanto, o projeto de lei a única 
coisa que faz é "passar um cheque em bran
co" para que o Executivo o faça, confundindo 
juíz_o_dis_cricionário-_com arbitrariedade_ e via
bilizando esta. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é verdade, 
precisamos- adequar o ideal democrático à 
realidade. O Estado necessita do seu espaço 
para preservar os seus segredos e proferir 
as. suas mentiras lícitas e úteis; --porém, não 
resta a menor dúvida de_ que a proposta do 
Executivo exorbita, abrindo caminho para o 
arbítrio, particularmente se considerarmos 
que a ·administraçãO .-do Brasil não se tem 
pautado pelo respeito aos pressupostos de
mocráticos e constitución-aís. 

O tema mais interessante-; hoje, para julgar 
um regime democrático, é o da publicidade 
dos a tos do poder. Segundo Norberto Bobbio 
- e o Senhor Presidente tem o hábito de 
apresentar, nas suas chegadas a palácio, de
baixo do seu braço, um livro desse autor, 
então seria bom que Sua Excelência realmen
te lesse este livro - a publicidade dos atas 
do poder''representa o verdadeiro momento 
de reviravolta na transformação do estado 
moderno que passa de estado absoluto a esta
do de direito". 

É estranhõ que um governo que prega a 
modernização do País, e em virtude disso sub
mete-o a uma cruel recessão, opte pela anti
quada máxima segundo a qual o poder·é tanto 
mais efiCaz quanto mais sabe, vê, conhece 
e esconde. 

O filósofo Kant considerava "conceito 
transcendental do direito público" este prin
cípio: "todas as ações relativas ao direito de 
outrqs homens, cuja máxima não é suscep
tível de se. tornar pública, são injustas". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não dese
jo, nem é oportuno discorrer sobre esse prin
cípio Kantiano em relação ao estado demo
crático, mas, sem dúvida, muito mais mo
derna do que o projeto de lei proposto pelo 
Governo era a visão do Bispo Michele Nata
te, de 1799; portanto, há quase 200anos atrás. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORES; . 

Alexandre Costa - Aureo Mello - Beni 
V eras- Cid Sabóia de Carvalho- Divaldo 
Suruagy -- Epitácio Cafeteir-a - Flaviano 
Melo- Gerson Camafa -Henrique Almei
da - lrapuan Costa Júnior- João Calmon 
- J osaphat Marinho -José Sarney- Mau-

rfcio CÕrr_ê~ - Nal:Jor J~nior- Ney Mara
nhão-Teotónio Vilela Filho- Wilson Mar
tins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão L (Pausa.) 

S. Ex!__não _está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Na

bor Júnior. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel 

Carneiro. (Paus·a.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ro

naldo Aragão. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 3, de 1986 (nQ 
113/85, na Câmara dos Deputados), que 
aproVa o texto do Acordo sobre Gratui
dade parcial na Execução de Cartas Ro
gatórias, celebrado, por troca de notas, 
entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República 
Francesa, em 5 de outubro de 1978, ten
~ -

PARECERES, sob n' 22 e 23, de 
1991, das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade e juridici
dade;e 

-de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária <interior. 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
único. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

- É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
---- N' 3 de 1986 

(Nt 113/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Gra
tuidade Parcial de Execução de Cartas 
RogatOrias, celebrado, por troca de no
tas, entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República 
Francesa, em 5 de outubro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Àrt. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo 
Sobre Gratuidade Parcial na Execução de 
Cartas Rogatórias, celebrado por troca de 
notas, entre o Governo da República Federa-

tiva do Brasil e o Governo da :República Fran 
cesa, em 5 de outubro de 1978. 

Art. z~ Este decreto legislativo eritra em 
vigor n~ data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 18, DE I991 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n'1 18, de 1991 (apresen
tado pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cídadania como conclusão de seu 
Parecer n~ 26, de 1991), que suspende 
a execução do item IX do art. 60 da Lei 
Estadual n? 6. 763, de 15 de dezembro 
de 1975. 

-A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas nos ter
mos do disposto no art. 235, II, f do Regi· 
menta Interno. · 

Ao projeto não forma oferecidas emendas. 
Passa-se ã discussão do projeto, em turno 

único. 
Em discussão. 
Não havendo quem peça a p~llavra, encerro 

a discussão. 
A matéria ficará aguardando a votação, 

de acordo com o art. 168 do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Na presente sessão, terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução no 22, de 1991, de autoria do Sena
dor Márcio Lacerda, que apresenta parágrafo 
ao art. 62 do Regimento Interno. 

Ao projeto não forma oferecidas emendas. 
A matéria será despachada à Comissão de 

ConstituiÇ-ão, Justiça e Cidadania; à Comis-
são Diretora. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo_a palavra ao nobre Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC-TO. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, saímos há pouco de um 
período autoritário, cujos lamentáveis capí
tulos de desrespeito aos direitos políticos e 
humanos fora:m sepultados, e entramos numa 
auspiciosa era de reconstrução democrática, 
na qual se procura, tenazmente, resguardar 
o pleno exercfci? da cidadania. 

Não é uma tarefa fácil e seu êxito depende 
da conscientização de todos, independente
mente da posição de maior ou menor re_alce 
que ocupe na sociedade, ressaltada a maior 
responsabilidade daqueles eleitos como con
dutores temporários dos destinos de um po
vo. 

Daí por que nossa inquietação com o que 
se está passando no Estado do Tocantins. 
Abordar assunto desta natureza na ·ti:i_buna 
da Câmara Alta é-nos extremamente cons
trangedor, já qlJ.e, por ser demais ignomi
nioso, prefe"riríamos vê-lo circunscrito às 
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fronteiras no noSsO estado. para não expor 
nossa vergonha perante_o r~sto do País. 

Não há como fazê-lo, no entanto, por ser 
esta a única tribuna de que disponho e por 
ser fato tão grave que_ merece repúdio em 
todas as trincheiras disponfveis para comba
tê-lo. 

Refiro-me à arbitrária e desumana atitude 
do recém-empossado governador do meu est
do, contra prefeitos desalinhados do Seu es
quema político no último pleito eleitoral, que 
estão sendo alvos de incompreensível retalia· 
ção e de inacreditável mesquinharia, ao se 
verem despojados, de maneira violenta, das 
ambulâncias e caminhões-tanque que lhes ti
nham sido dados em comodato pelo governo 
anterior. 

É o caso dos Municípios de Novo Acordo, 
Tocantinópolis, Couto Magalhães e, mais re
centemente, de Dianópolis, cujo honrado 
prefeito, num gesto de desespero, deslocou
se a Brasma para entregar-me pessoalmente 
documento que passo a ler, a fim_ de que 
os Anais desta casa registrem para a posteri
dade, possivelmente incrédula, a existência, 
ainda hoje, de práticas incompatfveis com o 
atual estágio de evolução da polftica brasi
leira: 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DIANÓPOLIS- TO 

Dianópolis-TO, 8 de abril de 1991. 

Ao Senador Moisés Abrão 
Senhor Senador, 
No dia 6A-91, por volta das 22 horas 

três polichiiS militares, comandados por 
um major da PM-TO, não identificado, 
vindos de Palmas, acompanhados dosar
gento França, e dos soldados Matos e 
Geraldo, da polícia local, invadiram es~ 
tatlelecimentos comerciais na cidade de 
Dianópolis, promovendo toda sorte de 
arruaças e barbaridades contra as pes
soas ligadas ao prefeitO municipal e ve· 
readores da União do Tocantins. 

Os referidos policiais dispararam tiros 
para o alto, a esmo, de revolver e escape
tas, apavorando toda a população, es
bravejando: "chamem o Prefeito e Os 
Vereadores e mandem eles darem um 
jeito, Ou quem achar-ruim". 

Foram seis os estabelecimentos inv~
didos, todos de pessoas ligadas ao prefei· 
to, onde, no Bar Perdidos no Espaço, 
obrigaram os fregueses a se ajoelharem 
e assobiar o Hino Nacional, sob a mira 
dos revólveres e risos sarcásticos dos po
liciais militares. 

Espancaram três menores e ameaça
ram cortar, com uma faca, os cabelos 
de um rapaz que se encontrava no locaL 

Como o prefeito, o presidente e o se
cretário da Câmara não se encontravam 
na cidade, os demais vereadores da 
União do Tocantins tomara:m providên
cias, registrando as ocorrências na Dele
gacia local, através da Defensaria Públi
ca e feito _o devido exame de corpo delito 
nos espancados_, 

No Bar da Tieta roubaram o aparelho 
telefônico e alguns litros de bebidas, sem 
dar a mínima satisfação para ninguém. 

Acordaram o Sr. Idelmon, proprietá
rio de outro bar, e o obrigaram a abrir 
o seu estabelecimento, onde o sargento 
Françaj trajando short, dava tiros com 
duas armas nas mãos (um revólver 38 
e uma pistola 7,65). 

Quanto aos menores espancados, os 
senhores vereadores encaminharam, ao 
Exm". Sr. Juiz de Direito, um pedido 
de providências em obediência ao que 
preceitua a Lei n~ 8.069, de 12-10-90, 
de proteção aos menores. 

Isto_ posto, encarecemos de V. Ex~ a 
divulgação dos termos acima, nessa Ca
sa, para que os congressistas e o povo 
elii" gerãlTomein cOnhecimento das bar
baridades praticadas pela polícia de. 
atual Governo do Estado do Tocantim 
e, ao mesmo tempo, comunicar os fatos 
ao Ministério da Justiça para que tome 
providências no sentido de que tais atos 
não se repitam na nossa cidade. 

Atenciosamente, Deodato Costa Pó-
voa, Prefeito MunicipaL 

----semOUvida, os lamentáveis fatos aqui nar
rados são uma decorrência natural do exem· 
pio vindo de cima, pois aconteceram decor
rido_s apenas três dias da truculenta retomada 
dos vefculos anteriormente descritos, confor
me compfova o termo de recebimento que 
or_a jUnto, assinado por José Mãria Coelho, 
subtenente da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins, no qual declara estar cumprindo 
decreto do Governador Moisés Avelino e por 
ordem expressa do Chefe do Gabinete Mi· 
titar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não bas~ 
tasse a ínsólitã retirada dos veículos preSta
do-te:s de inestimável serviço àqueles municí
pios, foi ·ela apoiada por injustifícável e des
necessário aparato policial, qUe-, ailtes de ga
rantia contra uma imaginária, fantasioas e 
impossfvel resistência, serviu apenas para 
emoldurar um melancólico quadro de intimi
dação às autoridades municipais legitima
mente constitUídas e à população em geral. 

Alongar-me em considerações sobre a im
portância dessas viaturas para um pequeno 
município cercado de totais carências seria 
fastidioso e desnecessário. Mesmo os nobres 
colegas que têm a felícidade de pertencerem 
a regiões mais ·:arortt.r.naaas.-tl.-ãO desconhecem 
o que elas representam para os desafortu~ 
nados habitantes desses bolsões de pobreza. 

Parecerá inverossímil para muitos de vós 
a descrição desse ritual macabro, em que ho
mens, mulhefes e crianças inocentes dessas 
pequenas células municipais serão sacrifica
dos pela sail:ha vingativa de um governante 
que se mostra inteiramente despreparado pa
ra o exercício do cargo. 

Governar é construir. E só se constrói ba
nindo dos corações oS exageros da paixão 
partidária para, após a salutar e democrática 
refrega eleitoral, sermos os mediadores da 
paz entre nossos conterrâneos e não os fo
m_entadores de uma política autoritária e sec-

tarista que ameaça a vida de cidadãos despro
tegidc;>s. 

Se' razões_ existissem para justificar as reta· 
liações contra adversários políticos, que fos
sem elas tomadas contra os mais poderosos, 
aqueles detentores de maiores recursos de 
defesa, e jamais contra os humildes mas res
peitados representantes de pequenas ba~es 
municipais. 

Do contrário, é o a:Cov"ard<imenfo da córi· 
duta executiva a·atestar a inexistência da ver
dadeira e legítima autoridade que se dá e 
que se espera do primeiro mandatário does
tado. 

}la verá atitude mais a_o_tidemocrática do 
que essa linha de conduta? Foi para isso que 
o povo do Tocantins o elegeu? 

Não, Sr. Governador, é tempo de se evítar 
o temporal de vinditas que se prenuncia sobre 
o céu do nosso estado. Precisamos crescer. 
e crescer em paz, sem os vícios que há pouco 
levaram este Pafs a uma encruzithada de difí
cil saída. 

Reflita enquanto é tempo, Sr. Governa
dor, e procure respirar os ares da democracia 
que, pelo visto, ainda não chegaram até aí. 

Lembre--se _que o despotismo, ainda que 
-sob uma aparente capa de legalidade, nunca 

levou a resultados que não fossem os mais 
tristes. As passageiras vitórias da violência 
contra os cidadãos pagam o preço muito alto 
dos malefícios incontornáveis e irreparáveis 
que lhes seguem. 

Não que·remos uma terra em que o caudi
lhismo vire arraigada instituição. A violência 
do abuso do poder produz efeito catastrófico 
na alma popular, levando-a à des_crença nas 
excelências do regime_ democrático, por aca
bar julgando-o incapaz de manietar o arbí
trio. 

Mal maior não se pode fazer a- um povo. 
Esta a razão, Sr. Presidente e_Srs. Senado

res, que_me permitiu trazer a esta Casa um 
assunto aparenlerilente regional. Tenham a 
certeza de que não o é. O péssimo exemplo 
de um governador de um estado da Federa
ção, ainda que dos menores do ponto de vista 
económico, pode frutificar se não denunciado 
em tempo e publicamente, de preferência em 
âmbito nacional. 

E é por isso que o faço da tribuna do Sena
do Federal, já que, felizmente, não tenbo 
o receio dos tímidos ou dos acovardados con
tra o portador eventual do poder e da força 
dele decorrente, no caso, o despótico e des
preparado Sr. Moisés Avelino, que haverá 
de pagar, queira Deus em futuro não remoto, 
pelo desrespeito a honrados cidadãos, pelo 
desprezo às instituições e _âs leis e pelo inco
mensurável dano que está causando à demo
cracia. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MOISÉS ABRÃO EM SEU DIS· 
CURSO: 

TERMO DE RECEBIMENTO 

Eu, !osé Maria Coelho, Subtenente da Po
lfcia Militar do Estado do Tocantins~ coma_!'l-
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dante da operação policial designada para 
resgatar qs veículos caravan, ambulância, ca
minhão Ford. caçamba e um tanque-pipa, 
com capacidade de lO.OOOt., que encohtra·
vam-se à disposição da Prefeitura Municipal 
de DianópoHs, declaro que recebo os mesmos 
na presença do Prefeito Municipal, Vice~Pre
feitá, Presidente e Vice-Presidente da Câma
ra e demais vereadores~-cútnptirtdo o decreto 
do Exm" Sr. Governador do Estado Moisés 
Avelíno, e por ordem expressa do Senhor 
Chefe do Gabinete Militar. 

Comandei esta operação policial, receben
do os veículos acima citados em pleno funcio
namento e o tanque em perfeito estado de 
conservação. 

Dianópolis-TO, 3 de abril de 1991.- Jo~é 
Maria Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Conce_do a palavra ao nobre Senador César 
Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, venho aqui tornar pública 
uma preocupação que se apoderou de todos 
os habitantes de Roraima nos últimos dias, 
decorrente das informações publicadas pela 
imprensa dando conta de um possível corte 
de abastecimento de combustível naquela re
gião, com a conseqüente falta de energia elé
trica, visto que esta é gerada por fonte terme
létrica, diferentemente do que ocorre na 
maioria dos estados da Federação. Com efei
to, o parque gerador de energia elétrica de 
Roraim-a é formado poY 10 (dez) usinas ter
melétricas, quase todas acionadas a óleo die
sel, destacando-se aJe:r.rnelétrica de Boa Vis
ta com cerca de 25.000 _KW. Istl) quer dizer 
que um black-out provocado, de causas co
nhecidas, está prestes a acontecer, o que, sem 
dúvida alguma, é lamentável, porque a causa 
do problema é, a priori, conhecido.. 

Assim, creio que este fato não pode ficar 
desapercebido pelas autoridades responsá
veis na busca de solução para se contornar 
o problema que aí está, com graves desdobra· 
meatos para a vida normal que o povo rorai
mense tem direito de levar, direito esse deri· 
vado inclusive de obrigação que tem de se 
estar em dia com seus diversos impostos junto 
a_o município, estadO e também junto à 
União. 

Vale aqui dizer,' igualmente, que o Estado 
de Roraima, por até bem pouco tempo ter 
vivido dentro daquelas limitações próprias de 
um ex-território, não está capacitado a alçar 
vôo de dimensões gigantescas para alcançar 
subitamente sua plena autonomia, pois não 
pode ele, de uma hora para outra, libertar-se 
de todos os ônus que aquela condição de ex~ 
território lhe acarretava. 

Uma outra colocação que aqui caberia üi.~ 
zer se refere à abundância de combustível 
(álcool, gasolina e óleo diesel) atualmente 
predominante no País. Vale ressaltar que, 
mesmo no período crítico di:l guerra do Golfo 
Pérsico, não teve o abfllitecim,~pto nesse se~or 

sofrito graves ameaças que justífica-SS:eni üm 
posteiíor corte local do benefício, Quer-rios 
parecei- que o risco que estamos correndo 
no momento enrsermo-s-p·rtvados do óleo die
sel, tão importante para o setor de transporte 
de víveres, possa ser atribuído à falta de ge
renciamento, em passado não muito remoto 
cios_ órgãos diretamente responsáveis pelo 
abastecimento. Não se justificaria, destarte. 
uma solução sinl.plória pãri:i o problema que 
aí está, ao determinar-se simplesmente um 
corte de fornedmento do bem propulsor da 
economia e do desenvolvimento da região. 

Gostariã-, ·neste instante, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores de lanç_ar _1,un apelo às autori
dades co_mpetentes para que se aprofundasse 
o estudo com vistas a ser econtrada uma solu
_Ção plausível para esse problema de grandes 
proporções, se considerarmos a utilidade do 
bem que está em jogo; ou seja, o óleo diesel, 
indispensável, como disse anteriormente, à 
dinâmica da vida moderna. O que preocupa 
também a população atingida com medidas 
desse porte é o paradoxo observado- entre 
as decisões anunciadas pela imprensa e a exis
tência téal do que se pretende retirar de um 
conting~n,te de pessoas mer_~ce~oras da consi~ 
deração das autoridades. Faço~me porta-voz 
de seus aosei9s e sinto-me solidários nesta 
hora grave por que passa o setor energético 
de nosso estado, esperando que o impasse 
seja apenas transitório e logo possamos não 
temer a ausência de luz em nossos lares. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Muito Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro),
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrai 
a presente sessão, designando para a ordiná· 
ria de amanhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno ú_Jlico, do Projeto de 
Resolução no 18, de 1991 (apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada· 
nia como conclusão de seu Parecer n~ 26, 
de_ 1~91), que ~uspende a execução ~5> _item 
IX do art. 60 da Lei Estadual n~ 6. 763, de 
15 de dezembro de 1975. 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimen

to n~ 84, de 1991, de autoria do Senador Man~ 
sueto de Lavor, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nOs Anais do Senado. 
do discurso proferido pelo Deputado Ulysses 
GuimarãeS no encerramento da Convenção 
Nacional do PMDB, realizada no plenário 
da Câmara dos Deputados, nos dias 22 a 24 
de março de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está encerrada a s~ssão. 

(Levama~se a sessdo às 14 horas e 50 
minutos.) ' 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias ãpreciadas de 1~ a 
31 de março de 1991- art. 269, II, do Regi· 
menta Interno.) 

Projetos aprovados e enviados à ~anção 

Projeto de Lei da Câmara n? 6, de 1990 
(o" 827/88, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza a 
reversão ao Município de Poconé, Estado de 
Mato Grosso, do terreno que menciona. Ses· 
são: 5-3-91. 

Projeto de Lei da Câmara nn-38, de ~990 
(n" 3.287/89, na Casa de origem), que auto· 
riza os táxis a portarem painéis publicitários 
fixados no teta. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Lei da Câmara nn 2, de 1991 
(n1'2.145/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a organização e o funcionamento do Conse_
lho de Defesa Nacional e dá outras piovi
dências. Sessão: 13·3-91. 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n·1 163, de 1989 -Complementar 
(n~ 170/89, naquela Casa), de autoria do Se
n.ador Fernando Henrique Cardoso, que defi· 
ne, na forma da alínea a do inciso X do art. 
155 da Constituição Federal, os produtos se
mi-elaborados que podem ser tributados pe
los estados e Distrito Feder.al quando ~e sua 
exportação. Sessão: 19-3-91. 

Projetos aprovados e enviados à Câmara 
dos Deputados 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei çla 
Câmara no 22-, de 1990 (n? 7.503/86, na Cãsa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que autoriza o Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas- DNOCS, 
autarquia vinculada ao Ministério de Estado 
Extraordinário para Assuntos de Irrigação, 
a doar o imóvel que menciona, situado no 
Município de Icó, Estado do Ceará. S.essão: 
7·3·91. 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n? 45, de 1989 (n9 560/88, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que concede pensão especial a 
D_olores Drumond de Andrade. Sessão: 
11·3·91. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara o? 104, de 1990· Complementar 
(n9 240/90·C6mplementar, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repú· 
blica, que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM. 
Sessão: 13-3-91. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n? 105, de 1990- Complementar 
(n~ 241!90~Complementar, na Casa de ort
gem), de iniciativa do P..residente da Repú
blica, que dispõe sobre a composição do Con
selho de Administração da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA. 
Sessão: 13-3-91. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara o? 106, de 1990- Complementar 
(n~ 242/90-Complementar, na Casa de_ ori-
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gem), de iniciativa do Presidente da Repúw 
blica, que dispõe sobre a composição do Con
sel:P.o Deliberativo da Superiiiteildéric"ia do 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE. 
Sessão: 13-3-91. 

Projetos aProvados e enviados tt promul
gação 

Projeto de Decreto Legislativo n" 94, de 
1990 (n9175/90, na Câm.ara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Club de Palmas Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodífusâo sonora em 
freqüência modulada na cidade de Palmas, 
Estado do Paraná. 'Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 95, de 
1990 (n9185/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Liberdade de Itarema Ltda. para ex
ploração de serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Itarema, Estado 
do Ceará. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 96, de 
1990 (n9 188/90, na Câmara dos Depurados), 
que aprova o ato que renova por dez anos, 
a partir de 10 de setembro de 1986, a permis
são outorgada à Rádio Jornal de Rio Claro 
Ltda. através da Portaria n~ 998, de 26 de 
agosto de 1976, para explorar, na cidade de 
Rio Claro, Estado de São Paulo, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modula-
da. Sessão: 5-3-91. -

Projeto de Decreto Legislativo no 97, -de 
1990 (n? 189/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova petmiSSáo à 
Rádio Currais Novos Ltda. para explorar ser 
viço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Currais Novos, Estado do Rio 
Grande do Norte. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 98, de 
1990 (n9l90/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessâo ao 
Sistema Norte de Rádio Ltda. para explorai 
serviço· de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Serra, Estado do Espírito 
Santo. Sessão:-5-3-91. 

Projeto de Dec~et~ ~egisl~tivo n9 99, de 
1990 (n• 238(90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qu,e outorga concessão ao 
Sistema Clube do Paiâ de Comunicaç-ão Lt· 
da. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de Mara· 
bá, Estado do Pará. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo no 100, de 
1990 (n9 239190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Tupinambá de Sobrai Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na -cidade de Baturité, Es· 
tado do Ceará. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo nP 101, de 
1990 (n~ 245190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ã 
Rede Associada de Radiodifusão Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqiiência modulada na cidade_ de 
Pederneiras, Estado de São Paulo. SessãO: 
5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 102, de 
1990 (n~ 248/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ã 
Rádio Transmineral Ltda. para explorar, pe· 
lo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Lambari, 
Estado de Minas Gerais. Sessão: 5-3~91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 103, de 
1990 (nP 249/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova ã concessão 
outorgada à Rádio Cassino de Rio Grande 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul. Ses
são: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 104, de 
1990 (no 250/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Saudades FM Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão_ sonora em freqüência 
modulada na cidade de Matão, Estado de 
SãO Paulo. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 105, de 
1990 (n9 252/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por dez anos, 
a partir de 7 de outubro de 1987, a permissão 
outorgada à Rádio Jornal do Povo Ltda., 
através da Portaria nP 1.039, de 30 de setem
bro de 1977, para explorar, na cidade de Li
meira, Estado de São Paulo, serviço de radio 
difusão sonora em freqüência modulada. Ses
são: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 106, de 
1990 (n9 253/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova õs ates que outorgam permissões 
ã Omega_ Rádio Difusão SIC Ltda. e a Kiss 
TelecomuriíCa-ções Ltda. para explorarem, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, _serviço de radiodifusão sonora em 
freqüêiÍci3. modulada na cidade de Arujá, Es
tado de São Paulo. Sessão: 5-3~91. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 107, de 
1990 (n9 254190,_ na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Sintciilia.....:.. Sistema FM Stereosom Ltda. pa
ra explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cida
de de Dois CónegOs, Estado de São Paulo. 
Sessão: 5-3·91. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 108, de 
1990 (n• 255/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
Empresa de Radiodifusão Campograndense 
Ltda. para explorar:, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão Sonora em Onda riiédia na cidade 
de Campo Grãnde, Estado do Mato GrosSo 
]o SuL Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo q9 109, de 
1990 (n9 256L90, na Câmara dOs Dej)utados)~ 
que aprova o ato que renova, de acordo com 
o art. 33, § 39-, da Lei n9 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 
.28 de fevereiro de 1989, a permissão outor
gada à Sociedade Rádio Clube São José dos 
Campos Ltda., através da Portaria n9 2141 

de Z:Q ~~_fevereiro de 1979, para'explorar, 
na cidade de São José dos Campos, Estado, 

de São Paulo, serviço de radiodifusão sonOra 
em freqúência modulada. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 110, de 
1990 (n9 259/90, lla Câirlitia dos Deputados), 
que aprova o ato que out~rga _permissão ã 
Prata FM SJC Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Águas da Prata, Esta
do de São Paulo. Sessão: 5-3-91. 

Projeto de Decreto Legislativo nP 111, de 
1990 (n9 266/90, na Câmara dos De_putados), 
que aprova o ato que outorga concessão ã 
Rádio Vale do Rio Paraná Ltda. para expio· 
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cida_de de Presidente Epi
cácio, Estado de São Paulo. Sessão: 5-3~91. 

Projeto de Decreto Legislativo no 112, de 
1990 (n9 275/90, tia Câinara dos Deputàdos), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
TV Minas Sul Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Varginha, Estado 
de Minas Gerais. Sessão: s..:-3-91. .. -· 

Projeto de Decreto LegislativO n~ i14; cte 
1990 (n9 271/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
FM Corisco Ltda. para explofar serviço de 
radiodifusão sonora em {reqüência modulada 
na cidade de Boituva, Estado de São Paulo. 
Sessão: 6-3-91. 

Pxojeto de Decreto Legislativo n~ 115, de 
1990 (n9 292/90, na Câinara dos Deputados), 
que aprova os atos que outorgam permissão 
à.Rádio SP-1 Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, -sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Diadema, Estado de 
São Paulo. Sessão: 6-3-91. _ 

Projeto de Decreto Legislativo n9 ii6, de 
1990 (n9 260/90, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a COncessão 
Qu_t_orgada à Rádio Bahiana de Itaberaba Lt
da. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 31 de julho de 1988, sem direito 
de. eXclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Itaberaba, 
Estado da Bahia. Sessão: 12-3-91. · 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 117, de 
1990 (n• 261/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Cidade de Apiaí Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão Sono-ra em 
onda média, na cidade de Apiaí, Estado de 
SãO- Paulo. - - -
Sessão: 12-3-91 

Pfojetó de De-creto Legislativo n9 118, de 
1990 (n~ 262/90, na Câmara dos Deputados)~ 
que aprova o ato que outorga ccmcessão à 
SAT- Sistema a Tribuna de. COmunicação 
Santos Ltda., para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de Santos, Estado de 
São Paulo. 
Sessão: 12:-?.-91 
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Projeto de Decreto Legislativo n~ 119, de 
1990 (n9 263{90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Alterosa de Brasópolis Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direilo 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de 
Bras6polis, Estado de Minas Gerais. 
Sessão: 12-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 120, de 
1990 (n? 264/90, na CâiDara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio BelOs Montes de Seara Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so· 
nora em onda média, na cidade de Seara, 
Estado de Santa Catarina. 
Sessão: 12-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo no 121, de 
1990 (n~·265!90, na Câmara dos Députados), 
que aprova o ato que renova por dez anos, 
a partir de 29 de junho de 1988, a concessão 
outorgada à Rádio Cultura do Agreste Merí
díonal Ltda., através do Decreto no 81.646, 
de 10 de maio de 1978, para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodí
fusão sonora em onda média, na cidade de 
Garanhuns, Estado de Pernambuco 
Sc:Ssão: 12-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n'·' 122, de 
1990 (n'267/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, de acordo com 
o art. 33, § 3Y da Lei n~ 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, pot dez anos, a partir de 20 de feve· 
reiro de 19S9, a permissão outorgada ao Siste
ma Paranaense de Comunicação Ltda., atra
vés da Portaria n~ 195, de 14 de fevereiro 
de 1979, para explorar serviço de radiodi
fusão scinora em freqüência riioduladã,- na ci
dade de Londrina, Estado do Paraná. 
Sessão: 12-3-91 

Projeto de Decreto LegislativO n~ -123, cte -
1990 (n• 268/90, na Câtiiara"dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Clube !ta pira Ltda., para _explorar, pe
lo prazo de dez -anos, sem direito de exclusi
vída~e, serviço de radíodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Itapira, 
Estado de São Paulo. 
Sessão: 12-3-91 

Pfojeto de _Decieto Legislativo _n~ i24, de 
1990-(il'"269/90, na Câmara- dOs Depútados), 
que aprova o ato que outorga ccrncessâo à 
Rádio Planalto de Perdizes Ltda., para explo
ràr pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Perdizes, Esta
do de Minas Gerais. 

Projeto de Decreto 1:--e::=gislativo nQ 125, de 
1990 (n~ 283!90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o- ato que outorga permissão à 
Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão 
SJC Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, .serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Araraquara, Estado de 
São Paulo. 
Sessão: 12-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 126, de 
1990 (n~ 289/90, na Câmaia dos Deputados),· 

que aprova o ato que outorga permissão à 
Televisão Universitária Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná. 
Sessão: 12-3-91 

Pfojeto de Decreto Legislativo n\' 127, de 
1990 (n" 313/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Cidade de Bastos Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exClu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüêiicia modulada, na cidade de Bastos, 
Estado de São Paulo, 
Sessão: 12-3M91 

Prcijetci' de Decreto Legislativo n~ 128, de 
1990 (n" 326/90, na Câmara dos Deputados), 
_que aprova o ato que outorga permissão ã 
Rádio Meridional Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na cidade de Ube
raba, Estado de Minas Gerais. 
Sessão: 12-3-91 

ProfetO de Resolução nu9, de 1991, de 
que autoriZa o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a emitir e colocar no mercado LeM 
tr_as _financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro (LFfRJ). · 
SesSão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 129, de 
1990 (n" 274/90, na Cârriara dos Deput8dos), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Barre tos Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Colina, 
Estado de São Paulo. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 130, de 
1990 (n" 284190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema CAF de Radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade d.e Pirapora, 
Estado de Minas Gerais. __ 
Sessão: 14R3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 131, de 
1990 (n" 285/90, na Câmara dos Deputado5), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
Sociedade de Televisão Manauara Ltda., pa
ra explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito .de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Boca 
do Acre, Estado do Amazonas. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n\' 132, de 
1990 (n" 287/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão ao 
Sistema Potiguar de Informação Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radíodifusão so
nora em onda média, na cidade de Caicó, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto _de Decreto Legislativo n" 133, de 
1990 (nD 288/90, na Câmara· dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Universidade do Oeste Paulista -_Unoeste, 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direifo. de exclusívidacl~. s_e:rviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com 

fins exclusivamente educativos, na cidade de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n'' 134, de 
1990 (n" 291190, na Câmara dos Deputados), 
que outorga permissão à Global Comunica· 
ção Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüênda ffiodu
lada, na cidade de Formiga, Estado de Minas 
Gerais. 
Sessâo: l4-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n'·' 135, de 
1990 (293/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
~ádio Semanário Folha de Arthur Nogueira 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra· 
diodífusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Arthur Nogueira, Estado de 
São Paulo, 
Sessão: 14-3M91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 136. de 
1990 (n'' 2~7/~0_, rla Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão ao 
Sistema Potiguar de Informação Ltda., para 
<:_~piorar, pelo prazo de dez anos sern direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda niédía, na cidade de São Mi
guel, Estado do Rio Grande d_o Norte. 
Sessão: 14-1-91 

Projeto de De_creto Legislativo n" 137, de 
1990 (n9 298/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na ci.dade de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 138, dt 
1990 (n\' 300/90, na _Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Ferreirense Ltda., para explorar pelo 

_, prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radíodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de São Pau
lo_ 

Sessão: 14-3R91 
Projeto de Decreto Legislativo n" 139, de 

1990 (no 308/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cristã Educativa, para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Pires do 
Rio, Estado de Goiás. 
Sessão: 14-1-91 

Projeto de Decreto Legislativo o~ 141, de 
1990 (n" 317/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio .Santo Antônio de Posse Stereo Som .... 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifUsão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Santo Antônio de Posse, Estado 
de São Paulo~ 
Sessão: 14-1-91 

Projeto de_ Decreto Legislativo n" 143, de 
1990 (n'·' 329/90, na Càmara dos Deputados). 
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que aprova o ato que renova, a partir de 
23 de agosto de 1989, a permissão outorgada 
à Bras!lia Super Rádio FM Lt<!_a., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na cidade 
de Brasília, DiStrito Federal 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 144, de 
1990 (n" 331190, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova ·as atas que outorgam permissão 
à Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda. 
e à Sociedade de Televisão Manauara Ltda., 
para explorarem serviço de radiodifusão so
nora na cidade de Manaus, Estado do Ama
zonas. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 145, de 
1990 (n~ 333/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permíssão à 
Rádio Capital de Fortaleza Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade 
de Aquíraz, Estado do Ceará. 
Sessão: 14-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 2, de 
1991 (n'' 309/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à 
TV Carioba Comunicações Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, !:ierviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) t:~a cidade de Aine
ricana, Estado de São Paulo 
Sessão: 19-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n" 3, de 
1991 (n~' 312/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão â 
Difusora Stereo Cândido Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos. sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Cân
dido Mota, Estado de São Paulo. 
Sessão: 19-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 4, de 
1991 (no 338L20, tia Câmara dos Deputados}, 
que aprova o ato que citicorga permissão à 
Rádio cidade de Costa Ric_a Ltda., para ex
plorar serviço de radi_odifusão sonora, na ci
dade de Costa Rica;Esta_do de: Mato Grosso 
do Sul. 
Sessão: 19-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 92, de 
1990 (no 243190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre o Siste
ma Gl66al-àri- Preferência Comerciais Entre 
Países em Desenvolvimento, assinado em 
abril de 1988, na cidade de Belgrado. 
Sessão: 20-3-91 --

Projetas aprovados e enviados à Comissão 
Diretora (art. 98, V, do Regimento Inteino) 

Projeto de Lei do Senado n~ 164, de 1989 
Complementar, de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que regula a comM 
petência para instituição do imposto sobre 
herança e doação, nas condições previstas no 
inciso III do § 1 ~ do art. 155 da Constituição 
FederaL -
Sessão: 6-3M-91 

Projeto de Resolução n'·' 17, de 1987, de 
autoria do Senador Itamar Franco, que-insti
tui o Museu Histórico do Senado Federal e 
dá outras providências. 
Sessão: 6~3-91 

Projeto de Resolução n~ 98, de 1988, de 
íniciativa da Comissão Diretora, que dá nova 
redação ao art. 368, inciso I, do Regulamento 
Administrativo do Sç_nado Federal, aprovado 
pela Resolução n~ 58, de 1972. 
Sessão: 13-3-91 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 1, de 
1991 (n~ 191/90, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que renova por dez anos, 
a partir de 18 de junho de 1989, a concessão 
outorgada à Rede Riograndense de Emisso
ras Ltda., para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda curta, na cida.de de Porto Alegre, Esta
do do Rio Grande do Sul. 
Sessão: 19-3-91 - -

Requerimentos aprovados 

Requerimento n" 14, de 1991, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitait
do a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, do editorial intitulado "Um Novo Con
gresso", publicado no jornal Correio Brazi
liense, de 17 de fevereiro de 1991. 
Sessão: 6-3-91 

Requerimento no 40, de 1991, de autoria 
do S_enador Humberto Lucena, solicitando, 
nos termos regimentais, a convocaçãO do Mi
nistro do Exército para comparecer ao plená
rio do Senado, a fim de prestar informações_ 
sobre os incidentes que vêm ocorrendo na 
fronteira do Brasíl com a Colômbia. 
Sessão: 14M3~_91 

Requerimento n~ 48, de 1991, de autoria 
do Senador João Rocha, solicítando, nos ter
mos regimentais, a transcrição, nos Anais_do 
Senado, do editorial intitulado_ ''A Quarta 
Revolução", publicado no Jornal O Globo, 
de 11 de março corrente. 
Sessão: 19-3-91 . _ 

Requerimento o? 56, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg: solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado, do pronunciamento do Se
nador Marcg Maciel, na Escola de Queria 
Naval, no dia 9 de março de 1990. 
Sessão: 26-3-91 


