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Jorge Arbage, Segundo-Vice-Presidente; Mário Maia, Segundo-Secretário

ÀS 14:30 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Acival Gomes - PMDB; Ademir Andrade 
PMDB; AdolfoOliveira - PL;Adroaldo Streck
PDT;AdylsonMotta - PDS;Aécio de Borba 
PDS;AffonsoCamargo - PMDB; Afonso Arinos
- PFL;AgassizAlmeida- PMDB; AirtonSando
val - PMDB; Albérico Cordeiro - PFL; Alceni
Guerra - PFL;AldoArantes - PC do B;Alexan
dre Costa - PFL;Aluizio Bezerra- PMDB; Ama
ral Netto - PDS;AmauryMuller- PDT;Angelo
Magalhães - PFL; Antônio Câmara - PMDB;
Antônio de Jesus - PMDB; Antonio Ferreira 
PFL;Antonio Gaspar - PMDB; AntonioMariz
PMDB; Amaldo Martins- PMDB; Amaldo Prieto
- PFL;Augusto Carvalho- PCB;Áureo Mello
- PMDB; Benedíta da Silva- PT;Benito Gama
- PFL; Bernardo Cabral - PMDB; Beth Azize
- PSB;Brandão Monteiro- PDT;Carlos Bene-
vides - PMDB; Carlos Cardinal - PDT; Carlos
Chiarelli - PFL; Carlos Cotta - PMDB; Carlos
Sant'Anna - PMDB; Carrel Benevides- PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Célio de Castro
- PMDB; César Maia - PDT; Chagas Duarte
- PFL;Chagas Rodrigues- PMDB; Chico Hum-
berto - PDT;CidCarvalho- PMDB; CidSabóia
de Carvalho- PMDB; C1áudío Ávila - PFL;Costa
Ferreira- PFL;CristinaTavares- PMDB; Cunha
Bueno - PDS;DarcyPozza- PDS;Daso Coim
bra - PMDB; DaviAlvesSilva- PDS; Dionisio
Dal Prá - PFL;DirceuCameiro - PMDB; Djenal
Gonçalves - PMDB; Domingos Leonelli 
PMDB; Edésio Frias - PDT; Edison Lobão 
PFL; Eduardo Bonfim- PCdo B;Eduardo Jorge
- PT;Eduardo Moreira- PMDB; ElielRodrigues

- PMDB; Enoc Vieira - PFL; Erico Pegoraro
- PFL;ErvinBonkoski- PMDB; EuclidesScalco
- PMDB; Expedito Machado - PMDB; Fábio
Raunheitti- PTB; Fausto Fernandes - PMDB;
Felipe Mendes - PDS; Fernando Henrique Car
doso-PMDB; Fernando Lyra-PMDB; Fernan
do Santana - PCB; F1oriceno Paixão - PDT;
Francisco Amaral- PMDB; Francisco Diógenes
- PDS; Francisco Küster - PMDB; Francisco
mberg - PMDB; Francisco Sales - PMDB; Fur
tado Leite - PFL; Gabriel Guerreiro - PMDB;
Gastone Righi - PTB; Genebaldo Correia 

PMDB; Geraldo Bulhões - PMDB; Geraldo Cam
pos - PMDB; Gerson Camata - PMDB; Gidel
Dantas-PMDB; GonzagaPatriota- PMDB; Gui
lherme Palmeira - PFL; Harlan Gadelha 
PMDB; HaroldoLima- PC do B;HaroldoSabóia
- PMDB; HélioRosas - PMDB; HenriqueCórdo
va - PDS; Heráclito Fortes - PMDB; Hilário
Braun - PMDB; Homero Santos - PFL; Hum
berto Lucena - PMDB; Humberto Souto - PFL;
Iberê Ferreira - PFL; Ibsen Pinheiro - PMDB;
Inocêncio Oliveira - PFL;Iram Saraiva- PMDB;
Irapuan Costa Júnior - PMDB; Israel Pinheiro
- PMDB; Ivo Lech - PMDB; Ivo Vanderlinde
- PMDB; Jairo Cameiro - PFL;Jamil Haddad
- PSB;Jarbas Passarinho - PDS;Jesualdo Ca-
valcanti - PFL;Jesus Tajra - PFL;João Alves
- PFL;João Calmon - PMDB; João de Deus
Antunes - PDT;João Machado Rollemberg 
PFL;João Menezes - PFL;Joaquim Hayckel 
PMDB; Joaquim Sucena - PMDB; Jofran Frejat
- PFL; Jonas Pinheiro - PFL; Jonival Lucas
- PFL; Jorge Arbage - PDS; Jorge Hage -
PMDB; Jorge Uequed =- PMDB; Jorge Vianna

- PMDB; José Carlos Grecco - PMDB; José
CarlosSabóia - PMDB; José CarlosVasconcelos
- PMDB; José Costa - PMDB; José Dutra 
PMDB; José EliasMurad- PTB; José Fernandes
- PDT;José Fogaça - PMDB; José Genoíno
- PT;José IgnácioFerreira- PMDB; José Jorge
- PFL;José Uns - PFL;José Lourenço - PFL;
José LuizMaia- PDS;José Melo- PMDB; José
Moura - PFL;José Queiroz- PFL~ José Richa
- PMDB; José Tavares - PMDB; José Teixeira
- PFL; José Viana- PMDB; Júlio Costamilan
- PMDB; Koyu lha - PMDB; Lael Varella -
PFL; Lélio Souza - PMDB; Leopoldo Peres 
PMDB; Lídiceda Mata - PC do B; Louremberg
Nunes Rocha- PMDB; Lourival Baptista- PFL;
LúciaBraga - PFL;LúciaVânia- PMDB; Lúcio
Alcântara - PFL;Luis Roberto Ponte - PMDB;
Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Freire 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Luiz Marques 
PFL;LuizSalomão - PDT;LuizSoyer - PMDB;
Luiz Viana - PMDB; Lysâneas Maciel - PDT;
ManoelCastro - PFL;ManoelMoreira- PMDB;
Mansueto de Lavor - PMDB; Manuel Viana
PMDB; MarceloCordeiro- PMDB; MárcioLacer
da - PMDB; Marco Maciel - PFL; Marcondes
Gadelha- PFL;Mariade LourdesAbadia- PFL;
MárioCovas- PMDB; MárioUma - PMDB; Má
rio Maia- PDT;MarlucePinto - PTB;Matheus
Iensen-PMDB; Maurício Corrêa-PDT; Maurilio
Ferreira Lima - PMDB; Mauro Benevides 
PMDB; Mauro Borges - PDC; Mauro Miranda
- PMDB; Mauro Sampaio - PMDB; MeiraFilho
- PMDB; Mello Reis- PDS;Mendes Canale -
PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Messias Góis
- PFL; Moema São Thiago - PDT; MozariIcIÔ
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Cavalcanti - PFL; MussaDemes - PFL; Myrian
Portella - PDS; Naphtali Alves - PMDfk t1ar:dso.
Mendes- PDS;NelsonAguiar- PMDB; Nelson
Cameiro- PMDB; NelsonJobim - PME>B; Nel
son Seixas - PDT; Nelson Wedekin - PMDB;
Nelton Friedrich - PMDB; Nestor Duarte 
PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Nyder Barbosa
- PMDB; OdacirSoares - PFL; OrlandoPache
co - PFL; Osmir Lima- PMDB; Osmundo Re
bouças-PMDB; OsvaldoBender-PDS; Oswal
do Lima Filho- PMDB; Ottomar Pinto- PTB;
Paes de Andrade- PMDB; Paes Landim- PFL;
Paulo Delgado - PT; Paulo Macarini - PMDB;
Paulo Mincarone - PMDB; Paulo Pimentel 
PFL; Paulo Roberto - PMDB; Paulo Zarzur
PMDB; Pedro Canedo - PFL; Percival Muniz 
PMDB; Pimenta da Veiga - PMDB; Plínio Arruda
Sampaio - PT;Plínio Martins - PMDB; Pompeu
de Souza- PMDB; PriscoViana- PMDB; Rachid
Saldanha Derzi - PMDB; Raimundo Bezerra
PMDB; Raimundo Ura - PMDB; Raimundo Re
zende - PMDB; Raquel Cândido- PFL; Raquel
Capiberibe- PMDB; Renato Vianna - PMDB;
RitaFurtado - PFL; RobertoD'Ávila - PDT; Ro
berto Freire - PCB; Roberto Rollemberg 
PMDB; Roberto Torres - PTB; Ronan Tito 
PMDB; Rosa Prata - PMDB; Rose de Freitas
PMDB; Rubem Branquinho- PMDB; Ruben Fi
gueiró - PMDB; Ruberval Pilotto- PDS; Ruy
Bacelar - PMDB; Ruy Nedel - PMDB; Salatiel
Cárvalho- PFL; Sandra Cavalcanti - PFL; Saulo
QJeiróz- PFL; Sérgio Brito- PFL; Sigmaringa
Seixas- PMDB; Sílvio Abreu- PMDB; Siqueira
Campos - PDC; Stélio Dias - PFL; Teotônio
Vilela Filho- PMDB; Ubiratan Aguiar- PMDB;
U1durico Pinto - PMDB; Ulysses Guimarães 
PMDB; Valmir Campelo - PFL; Victor Fontana
- PFL; Vilson Souza - PMDB; Vingt Rosado
PMDB; Vinicius Cansanção - PFL; Virgildásio de
Senna-PMDB; Virgílio Guimarães- PT;Virgílio
Távora- PDS;Vitor Buaiz- PT;Vivaldo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira- PT.

1-Abertura da Sessão
O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A

lista de presença registra o comparecimento de
109 Senhores Constituintes.

Estáaberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro, iniciamosnossos trabalhos.
O Sr. Secretário procecerá à leitura da ata da

sessão anterior.

n- leitura da Ata

O SR. MÁRIO MAIA, Segundo-Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, assmada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage)- Pas
sa-se à leiturado expediente.

111- EXPEDIENTE
Não há Expedientea ser lido

PROJETO DE DECISÃO
N96, DE 1987

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Determina fixação de eleições para
Presidente.

(À Comissão de Sistematização)

Requeiro com base no artigo 59, inciso V e
seu parágrafo 7°, do Regimento Interno da ANC

para que nas a Disposições Transitórias" fique
estabelecidaa data da eleiçãopresidencial. Propo
nho a data de 15 de novembro de 1988.

Justificação

Trata-se de justa aspiração de nosso povo,
expressa nas praças públicas de todo o País, de
elegeros seus supremos mandatários,no sentido
de efetivar em toda a sua plenitude,o processo
democrático,e, sua definição, traria uma tranqüi
lidade às decisões soberanas da Assembléia Na
cional Constituinte.

Na forma como está sendo posta a discussão
em derredorda duração do mandato presidencial,
chega a ser uma clarezasolar,meridiana,as preo
cupações que vêmtendo os Constituintes; a ponto
de se constituirnum crescendo ritmode ameaça,
cuja medida, tem que se sobrestar. (art. 59, §
7°: Os projetos de decisão destinam-se a so
brestar medidas que possam ameaçar os tra
balhos e as decisões soberanas da ANC)

Ora é da competência da Constituinte o exame
de projeto de decisão que vise efetivamente afas
tar qualquer fantasma que pervaga pelos traba
lhos de nossa Assembléia.

Sala das Sessões, julhode 1987. -Consti-
tuintes Arnaldo Faria de Sá - AldoArantes
PauloRamos- Arnaury Müller - Brandão Mon
teiro- NelsonSeixas- Airton Cordeiro- Chico ,
Humberto- Mário Maia- Nelton Friedrich
José Fogaça - Valmir Campelo- FlorestanFer
nandes - Sotero Cunha - Cesar Cals Neto 
CarlosAlberto Caó - LysâneasMaciel- Virgílio
Guimarães- AdemirAndrade-Antônio Perosa
- José Carlos Grecco - Anna Maria Rattes 
MoemaSão Thiago-Vilson Souza-Mário Lima
- Anterode Barros-José Luiz de Sá - Cristina
Tavares- FlávioRocha - AugustoCarvalho 
Cássio Cunha Lima- Michel Temer - Gumer
cindo Milhomem - Luiz Gushiken - Octávio
E1isio - Vítor Buaiz- Juarez Antunes- Edmil
son Valentim - Pompeu de Souza- Sigmaringa
Seixas - José Paulo Bisol- Geraldo Campos
- Maria de LourdesAbadia- Vladimir Palmeira
- Wilma Maia- João Herrmann Neto- Darcy
Deitos- José Carlos Sabóia - VascoAlves 
OsmirLima-HaroldoSabóia- VIValdo Barbosa
- CarlosCardinal - Raquel Capiberibe - Man
sueto de Lavor- Waldir Pugliesi - Severo Go
mes - RuyBacelar- José Genoino- Affonso
Carmago - Lídice da Mata- Marluce Pinto
Ottomar Pinto - José Maurício - Beth Azize
- Hélio Duque - Vicente Bogo - Adhemar de
Barros Filho-José Fernandes -José Tavares
- FábioRaunheitti - Domingos Leonelli -Jor
ge Hage- Haroldo Lima- Koyu lha- Roberto
D'Avila - Jamil Haddad - Eduardo Bonfim
Maurício Corrêa-Jutahy Magalhães- Fernan
do Lyra - F1oriceno Paixão- Fábio Feldmann
- .Josê Elias Murad - Plínio Arruda Sampaio
- Vieira da Silva- Sólon Borges dos Reis -
OsvaldoBender- Maguito Vilela - Miro Teixeira
- Benedita da Silva- NelsonAguiar- Tadeu
França - Célio de Castro - AntonioGaspar 
Luiz Salomão - DirceuCarneiro- Noelde Car
valho- Virgílio Galassi-João de Deus Antunes
- Paulo Delgado - Maurílio Ferreira üma
Robson Marinho - Arnaldo Martins - Adylson
Motta - Rose de Freitas - Abigail Feitosa 
HermesZaneti- Percival Muniz - Agripino Lima
- João Paulo - Cunha Bueno - Basílio VJllani
- Farabulini Júnior - Roberto Freire - Pedro

Canedo - Carlos Cotta - Pimenta da Veiga
MendesBotelho- RonaldoCarvalho - Euclides
Scalco - Roberto Brant - Francisco Küster
LeiteChaves-JoãoAgripino Lima- RaulFerraz
- Nelson Jobim - Gabriel Guerreiro - José
Carlos Coutinho- Ivo Mainardi - Jofran Frejat
- BenedictoMonteiro - CarlosMosconi - Do
reto Campanari - Paulo Macarini - Francisco
Diógenes- Mauro Campos - NelsonWedekin
- RobertoJefferson - Lavoisier Maia - Jutahy
Júnior - Ivo Lech - Virgildásio de Senna 
Irma Passoni - BocayuvaCunha - DirceTutu
Quadros-JoaciGóes-José Guedes- Edésio
Farias- Maurício Fruet - José Egreja - César
Maia - Antonio Britto - Max Rosenmann 
Eduardo Jorge - Jorge Arbage- José Ignácio
Ferreira- José Maria Eymael- HarlanGadelha
- Wilson Campos - Itamar Franco - Paulo
Roberto- HenriqueCórdova~Myrian Portella
- Féres Nader - Antoniocarlos Konder Reis
Sandra Cavalcanti - ExpeditoJúnior.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage)- Está
findaa leiturado Expediente.

Passa-se ao
IV- Pequeno Expediente
Tem a palavrao Sr. Vitor Buaiz.

O SR. VITOR BUAIZ (PT - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,SI"'" e Srs.
Constituintes, iniciamos o mês de agosto com
a perspectivade grandes mobilizações de massa
em todo o País.Asemendas de iniciativa popular,
cujasassinaturas estão sendo coletadasna cidade
e no campo, pela reforma agrária,por um ensino
público e gratuito,para que os recursos destina
dos à saúde pública não sejam repassados à ini
ciativa privada, pelas 40 horas semanais, pela es
tabilidadeno emprego, pelos direitos das crian
ças, dos negros, das comunidades indígenas,dos
homossexuais, pela preservação da nossa fauna
e flora, pelos 4 anos de mandato do Presidente
Samey,e tantas outrasque mobilizam a sociedade
brasileira de norte a sul, de leste a oeste, serão
entregues em bloco à Corníssão de Sistemati
zação no dia 12 de agosto. E preciso, portanto,
intensificar esse trabalho para que o povo brasi
leirodê uma demonstração de que pode interferir
nos destinos da Constituinte e quer participar de
formaefetiva na elaboração da novaConstituição.

Ao mesmo tempo, as centrais sindicais estão
convocando a classe trabalhadora para a greve
geral marcada para O dia 20 de agosto. É mais
um protesto contra a política econômica do Go
verno, o arrocho salarial, a recessão, o desem
prego e a fome.

O Plano Bresser veio para aumentar a perda
salarial dos trabalhadores,e o falsocongelamento
dos preços já mostra sinaisde que os empresários
não estão dispostosa diminuirseus lucrosfabulo
sos em cima de mais sacrificios para a população
brasileira. O Governojá aponta para um retomo
ao FMI, contraindo novos empréstimos em troca
do pagamento da dívida externa. Na verdade, o
Plano Bresser é mais uma tentativa dos tecno
cratas de salvar um sistema econômico deca
dente e cuja crise todos nós sabemos ser estru
turai. Nãoadiantarebocar,pintarou trocaro telha
do de uma casa em ruínas cuja estrutura se acha
apodrecida. Essa dita Aliança Democrática mais
parece um grande nevoeiro que confunde cada
vez mais a opinião pública. Por isso o Partido
dos Trabalhadoresvem se aliandoàs demais for-
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ças progressistas e às centrais sindicais, convo
cando todo o povo trabalhador à greve geral do
dia 20 de agosto.

Simultaneamente, ocorrem duas movimenta
ções em nosso País, ambas contra a paralisia
infantil.CImapromovida pelo Ministérioda Saúde,
convocando todos os pais a levarem seus filhos
menores de quatro anos aos postos de vacinação
no dia 15 de agosto, como parte da campanha
nacional de combate à paralisia infantil. A outra
é promovida pelos partidos políticos democrá
ticos de oposição à falida Aliança Democrática,
convocando toda a sociedade brasileira a se enga
jar na campanha nacional contra a paralisia do
Governo Sarney e pelas diretas já, que vem se
desenvolvendo com bastante sucesso e cujo ca
lendário é o seguinte: dia 7, comício em Caruaru;
dia lO, em Campinas; dia 21, em Belo Horizonte;
dia 26, em Goiânia, e dia 28, em Salvador. E
a luta de toda a Nação pela conquista da demo
cracia plena, por melhores condições de vida.

Muito obrigado.

O SR. ADROALDO STRECK (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs, Constituintes, dou conhecimento à Casa
do Texto da carta que enviei ao Presidente Ulysses
Guimarães na última quinta-feira:

"Brasília, 30 de julho de 1987.

Exms Sr.
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional

Constituinte
Nesta

Senhor Presidente,
Tomo a liberdade de sugerir que Vossa

Excelência use sua condição de Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte para de
finirjunto às lideranças partidárias mecanis
mos capazes de garantir "quorum mínimo"
permanente de 280 Constituintes na Casa,
viabUizandoos debates do Projeto de Consti·
tuição em exame. Se for estabelecido um
esquema de rodizio entre os integrantes das
diversas bancadas, este objetivo pode ser al
cançado sem prejuízo dos contatos que o
Constituinte mantém com suas bases.

Entendo fundamental para a preservação
de nossa imagem que se impeça a "autodis
solução" do Poder Legislativoàs sexta-feiras,
recomeçando tudo somente depois do final
de semana, como se o País tivesse deixadc
de existir neste espaço de tempo, apesar de
estarmos trabalhando na elaboração de uma
nova Constituição, que exige muitos e pro
fundos debates.

Num ano especial para o futuro do Pais,
Vossa Excelência, como autoridade máxima
da Assembléia Nacional Constituinte, deve
exigir maior presença dos Constituintes em
Brasília, Impedindo que os trabalhos se de
senvolvam somente através dos "lobbíes" e
conchavos de uma minoria. O Plenário ne
cessita urgentemente de maior participação
na análise no novo texto constitucional.

Atenciosamente, - Constituinte AdroaJ·
doStreck."

CIma das razões por que estou pedindo que
ao menos nesse tempo haja mais gente em Bra
silia é que o Presidente da República poderia, por

amor à Pátria e para felicidade de todos os brasí
leíros,encaminhar a esta Casa um pedido de re
núncia ao mandato de Presidente da República,
posto a que chegou - vejam V. Ex"', num país
do tamanho do Brasil - por um golpe de sorte.
Foi isso o que aconteceu com o atual Presidente.
Então, ele pode muito bem um dia desses, na
calada da noite, encaminhar a esta Casa um pedi
do de renúncia, e aí teremos que ter gente sufi
ciente aqui, se possível este plenário cheio, para
receber o pedido de renúncia do Presidente.

Finalmente, se o Plenário, como pensam al
guns Constituintes e pelo que tenho lido, não é
tão importante, então acabemos de vez com essas
sessões fantasmas - e agora programaram mais
sessões à noite, talvez para elas ficarem ainda
mais vazias-e adotemos critérios de países mais
desenvolvidos, como a Alemanha, onde se reali
zam sessões plenárias às quintas-feiras à tarde
e às sextas-feiras pela manhã.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a divulgaçãO, pela imprensa
nacional, das linhas mestras de uma reforma fi
nanceira que vem sendo estudada na área oficial
gerou toda sorte de especulações, pelas propos
tas tomadas públicas no bojo do estranho docu
mento, oriundo de trabalho procedido, já há al
gum tempo, no âmbito do Poder Executivo.

Dentre as inovações alinhadas na concepção
reformista da tecnocracia governamental, trans
formar-se-iam o Banco do Nordeste e o Banco
da Amazônia em simples agências de desenvol
vimento, vinculadas ao Banco do Brasil, frustran
do-se as respectivas autonomias e reduzindo-se
a atual amplitude de suas atribuições.

Ao tomar conhecimento dessa absurda diretriz,
considerei-a como um autêntico despautêrío, in
capaz de ser acolhida pelo Presidente José Sar
ney, cuja vida pública não se deixaria macular
por um ato de tão requintada insensibilidade.

No Ceará, o Governador Tasso Jereissati e
as lideranças empresariais mais prestigiosas con
denaram, veementemente, a medida sugerida,
conclamando a própria comunidade a uma rea
ção consciente para nulificar a pretensa alteração.

A Associação dos Funcionários do Banco do
Nordeste, por sua vez, assumiu elogiável posicio
namento em defesa daquela instituição de crédito,
fazendo-o através de incisiva nota de repúdio, as
sim redigida:

"Nota de Repúdio
Nordeste Repudia Redução

das Funções do BNB

A Associação dos Funcionários do Banco
do Nordeste do Brasil (AFBNB), em defesa
do fortalecimento da Região, do BNB e dos
sete mil servidores da Instituição,vem a públi
co para:

1) Repudiar, de forma veemente, qual
quer hipótese de redução das funções do
BNB de banco misto em puro banco de de
senvolvimento regional, eliminando seu pa
pei de banco comercial, em beneficio da rede
privada.

2) Essa sugestão, largamente divulgada
na imprensa, atende exclusivamente aos inte
resses dos banqueiros nacionais e ínteme
cíonaís,em conluio com seus prepostos aco
bertados na burocracia de Brasilia.

3) Lamentar a ignorância dos burocratas
de Brasília quanto à função e ao papel do
BNB e do BASAcomo órgãos de desenvol
vimento regional que têm prestado os mais
relevantes serviços à comunidade.

4) Cobrar coerência dos dirigentes da
Nova República, que nas campanhas eleito
rais e nos palanques prometeram às regiões
carentes a prioridade número um do Gover
no, como forma de acabar com as dispari·
dades inter-regionais injustas e ameaçadoras
à unidade nacional.

5) Alertar todas as autoridades que o
Norte e o Nordeste não aceitarão atos arbitrá·
rios e antidemocráticos como o da recente
extinção do Banco Nacional da Habitação
(BNH), contrários aos interesses da popu
lação e do País.

6) Conclamar toda a sociedade do Norte
e Nordeste, a serviço de quem o BASA e
o BNBtrabalham, a cerrar fíleíras contra mais
esse crime arquitetado pelos serviçais do ca
pital estrangeiro". Felipe Fialho Neto, Pre
sidente.

Srs. Constituintes, em declarações prestadas,
ontem, à "Folha de S. Paulo", no seu cademo
de Economia, o Dr, Femando Milliet de Oliveira
reportou-se ao tema, esclarecendo textualmente:

"As idéias constantes do documento publi
cado na última terça-feira são preliminares
e não representam ainda a posição do Gover
no sobre o assunto:'

Com a sua indiscutível competência, é de espe
rar-se que o Presidente do Banco Central não
consinta que venha a prosperar a esdrúxula altero
nativa aqui referenciada, pois contra ela se situa
rão, energicamente, nordestinos e nortistas, iden
tificados com a ação profícua, tanto do BNB como
doBASA.

Tendo o privilégiode conhecê-lo de perto, con
victo estou de que o Dr.Fernando Mii/iet invalidará
o malsinado estudo, sob esse aspecto, resguar
dando as prerrogativas que, através de diplomas
legais, foram conferidas às duas conceituadas em
tídades, ambas com mais de três décadas de ines
timáveis serviços prestados às duas regiões.

O Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia
representam patrimônio inalienável, cuja intocabi
lidade é imperativa a todos quantos - Senadores
e Deputados - possuem a responsabilidade de
defender os legítimos interesses daquelas duas
extensas faixas geográficas do País.

O SR. DAVIALVES SILVA (PDS-MA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti·
tuintes, depois de ficar exatamente 30 dias fora
desta Casa, retomo a este plenário para reafirmar
a posição daqueles que habitam a região sul do
Maranhão: a vontade de ver chegar aqui o projeto
de criação do Estado do Maranhão do Sul. As
lideranças provenientes do sul do meu Estado
já contam com praticamente todos os que ali
foram eleitos. Espero que os nobres companheí
ros de bancada, que prometeram ao povo da futu
ra Capital do novo Estado, Imperatriz, defender
a criação do Maranhão do Sul, se manifestem
nesta tribuna e não fiquem apenas sentados no
plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
Que mostrem, publicamente, sua vontade e seu
desejo de verem aprovada a criação do Estado
do Maranhão do Sul.
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Retomeiontem de Imperatriz,que aguarda com
muita ansiedade a aprovação dessa medida. Pes
soalmente, faço um apelo a todos os membros
da Comissão de Sistematização para que me aju
dem na permanência deste projeto nesta Comis
são, a fírn de se concretizar o sonho maior de
todos aqueles que constroem a região tocantina.

Durante o discursodo Sr.DaviAlvesSilva
o Sr. Jorge Arbage, Segundo-Vice-Presiden
te, deixaa cadeira dapresidência, que é ocu
pada pelo Sr. Mauro Benevides, Primeiro-Vi
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Tem a palavra o Sr. Nelson Aguiar. (Pausa.)

OSR. NELSONAGmAR (PMDB-ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nobres Constituintes, na sessão de sábado, dia
10 deste, ao responder a entrevista do Sr. Ministro
José Hugo Castelo Branco, da Indústria e do Co
mércio, concedida em meu Estado, referi-me à
necessidade de os homens responsáveis desta
República tomarem firme posição política pela
moralização da vida político-administrativanacio
nal, e aludi, de passagem, ao fato de mesmo aqui
nas duas Casas do Congresso existirem muitos
servidores exercendo altos cargos e percebendo
altos vencimentos sem trabalhar.

Prestei, então, uma homenagem aos que sem
pre estão conosco, firmenos seus postos, a tempo
e a hora, em quaisquer circunstâncias, como são
os contínuos, os serventes, os seguranças, os as
sessores da Mesa,os taquígrafos, os ascensoristas
etc.

Não sabia, porém, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes que fossem tão fortes os ressentimentos
desses dedicados servidores contra aqueles ou
tros relapsos, recalcitrantes, omissos e preguiço
sos, porém bem pagos e muito prestigiados.

Fui abraçado pelos corredores, recebi apertos
de mãos, telefonemas e palavras de encorajamen-
to...

Disse-lhes, e a todos garanti, que estou levan
tando tal situação de apadrinhamento e vadiagem
aqui existente e que vou dar nomes aos bois.

Vi pela televisãoe linos jornais que o Sr.Ministro
da Fazenda Prof. Bresser Pereira, está mandando
prender quem sonega impostos federais. O Minis
tro está certo. Mas estão errados os poderes públi
cos quando aplicam mal os recursos que resultam
dos tributos, quando não prendem os que prati
cam malversações, fraudes, roubos e outras falca
truas, inclusive aqueles que ganham e recebem
a cada mês sem sequer comparecer às repar
tições em que se acham lotados.

I A vocês, sérios, honrados e dedicados servido
res, muito obrigado pela solidariedade.

É preciso começar a fazer alguma coisa séria
por esta República. Tenho dito, particularmente
aos Srs. Constituintes da Oposição - e agora
vou falar da tribuna da Constituinte- ser preciso
uma atuação mais firme da parte daqueles que
exercem oposiçãoaqui e daqueles que pertencem
ao partido do Governo, mas que não se conten
tam em apenas pertencer ao partido majoritário:
reconhecem o seu dever, o dever que temos pe
rante a República, de impedir a bandalheira e o
mar de lama que existe hoje por esse Pais afora.
Na semana que vem trarei mais um pedido de
informação, e vou adiantar o expediente: o Sr.
Bresser Pereira recebeu - hoje completam 67
dias - um inquérito instaurado pelo então Minis-

tro Dílson Funaro para apurar falcatruas de uma
empresa chamada Infaz- os volumes recebidos
pesavam 21 quilos. Esta Nação foi vítima de um
rombo correspondente a 337 bilhões de dólares
- e ninguém foi punido.

No relatóriosão apontados caso a caso, pessoa
a pessoa, transação a transação, mas o Sr. Minis
tro botou o sapato em cima e não mandou entre
gar ninguém à policia. Neste País são presos la
drões de galinhas e menores abandonados, po
rém altas figuras da República, envolvidasem es
cândalos, estão ai impunes, e o pior de tudo é
que a maiona delas continua no Governo do
PMDB, a exercer importantes cargos públicos.
(Palmas.)

OSR. JORGEARBAGE (PDS-PA Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"'
e Srs. Constituintes, relevem-me a persistência
que venho adotando na luta contra a violência
que degrada nossos foros de civilidade. Para um
Pais que foi descoberto sob o signo da cruz,mar
cado, portanto, de singular privilégio para quantos
nasceram no seu vasto e abençoado território,
causa espanto a onda de crimes hediondos que
abala a sociedade, muitos dos quais tarjados de
requintes de perversidade e sadismo, impossíveis
de serem admitidos como praticados por seres
humanos em plena consciência das faculdades
psicofísicas.

Na sessão de sexta-feira última, abordei nesta
tribuna o caso do indivíduo conhecido por "Re
denção", autor de um homicídio no garimpo do
manelão, Municípiode Senador José Porfirio, Es
tado do Pará. Para estarrecimento do Plenário,
exibi a seqüência de fotografias publicadas na
última página do Jornal O UberaJ, como afirmei,
um órgão de imprensa dos mais sérios que se
editam em todo o País, nas quais estão caracte
rizadas as cenas brutais de um massacre que
não invejaria compará-lo ao dos tempos medie
vais.

Um grupo de companheiros do garimpeiro
abatido por "Redenção" decidiu justiçá-Io com
as próprias mãos e fê-lo carregar o cadáver por
mais de dois quilômetros, sob controle de um
laço de corda no pescoço. Obrigaram-no a dar
a "Volta Olímpica" ao redor da pista do campo
de pouso, sempre com o corpo inerte nos om
bros, e depois colocá-lo de pé, para o beijo na
boca. Mais uma caminhada, ordenaram que "Re
denção" parasse. Deram-lhe uma pá para que
abrisse a sepultura com cinco palmos de profun
didade. De quando em vez, o carrasco que segu
rava a ponta da corda advertia que poderia enfor
cá-lo, caso não cumprisse à risca as determina
ções da turba enfurecida.

Em dado momento, exausto, "Redenção" cur
vou-se diante daquele tribunal improvisado para
julgá-lo e condená-lo, e pediu misericórdia. Sua
voznão comoveu a nenhum de seus exacerbados
executores. Ao contrário, mandaram que deitasse
o cadáver ao lado da sepultura que havia aberto
e decretaram-lhe a sentença fatal: a morte, com
golpes de porretes, até o esfacelamento total do
crânio. E não hesitaram em exumar numa cova
de cinco palmos dois corpos enregelados, vítimas
de uma sociedade que se afastou de Deus e não
acredita na polícia, na Justiça, na representação
política ou no Governo, mas apenas na certeza
de que a impunidade é o trunfo nas mãos dos
marginais, para que dela façam apanágio das fa-

çanhas mais animalescas, sem que nada os inco
modem, hoje e sempre.

Não podemos permanecer indiferentes à onda
de violências que sacode o nosso Pais em todos
os seus recantos. Asociedade precisa de proteção
à sua segurança. Se o aparelho policialse mostra
deficiente para controlar a horda de criminosos
que assaltam, estupram, matam, roubam, promo
vem motins nas penitenciárias e difundem o tráfi
co de drogas para destruírem as gerações jovens;
ou ainda, se a estrutura do Poder Judiciário balbu
cia diante da falta de recursos materiais e huma
nos para revestir-se de meios que possibilitem
agilizarsua operacionalidade na tramitação de vá
rios milhares de processos emperrados por culpa
da burocracia, assuma a Assembléia Nacional
Constituinteo papel que lhe incumbe de investigar
todos esses hiatos e corrigi-los, enquanto possa
fazê-lo, de sorte que a nova Carta Fundamental
consigne, no seu texto, fórmulas preventivas e
também repressoras contra todos os ilícitoscapa
zes de violaro direito à vida e a integridade física
de cada cidadão.

"Redenção", a despeito de homicida, não pode
riaser justiçado pelas mãos de um grupo de desa
justados, cujas índoles sangüinárias sequer tive
ram o escopo de evitar que todo o cenário de
barbarismo fosse documentado por fotos de um
profissionalocasionalmente presente, ao qual au
torizaram divulgá-Ias, para que o exemplo do ódio
fertilizasse em todos os recantos de nossa Pátria.

Aindasobre o espantoso episódio, peço a trans
crição de dois artigos que reputo altamente rele
vantes para o registro nos Anais dos nossos traba
lhos: "Um libelo contra os civilizados", de autoria
do Cônego Ápio Campos, e "Redenção", de auto
ria de Marta Inês A Lima, Juíza da 14" Vara Cível
de Belém, Capital do Estado do Pará, documen
tários vivos de uma época difícil e preocupante
para o Brasil.Quem sabe possam, de algum mo
do, inspirar-nos, como editores da nova Consti
tuição do Brasil, para encontrarmos fórmulas
ideais que contenham os avanços da violência,
e possam também resguardar os valores essen
ciais que presidem os destinos da familiaem nos
so País.

Era o que tínhamos a dizer.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

"UMliBELO CONTRA OS CMUZADOS"

Causaram um impacto de susto e espanto
as fotos divulgadas por este jornal, em dias
da semana passada, documentando o justi
çamento realizado por um grupo de homens
que condenaram à morte um homicida, no
garimpo do Manelão.Aseqüência fotográfica
expressa, mais do que alentados relatórios
ou eruditas teses, o primitivismo em que vi
vem esses grupos humanos em regiões pio
neiras, nas quais, com a ausência de todas
as características institucionais de uma ver
dadeira civilização, o homem regride a um
estágio desprovido de padrões éticos ou em
que os valores fundamentais e incontorná
veis de bem e de mal adquirem uma figura
ção intuitiva, instintivae selvagem.

Não podemos parar, entretanto, nas pri
meiras impressões de condenação e repúdio
ao texto desse drama e ao desempenho de
seus personagens. Com efeito, a frieza e a
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segurança expressas nas fisionomias que,
semqualquer sinal de perturbação ou cons
trangimento, se deixam retratar por um fotó
grafo e quase que se sentem convocados
para darem um testemunho de bravura e
de exemplaridade no cumprimento de um
dever, revelam tais sinais de autenticidade
que lembram uma montagem feita por artis
tas profissionais. E de repente a gente se
dá conta de que não se trata de uma repro
dução da realidade mas da própria realidade,
colhida ao vivo,como se tratasse de um fenô
meno estranho, apanhado pela máquina po
tente de um cientista, para que ninguém pos
sa duvidar de seus depoimentos.

A engenhosa e repugnante punição a que
submeteram o réu, antes que o vitimassem,
com os laivos de requintada crueldade 
uma crueldade que não admite qualquer es
paço para a comiseração ou para abranda
mento da pena -, desperta em todos nós
o espanto diante do que os olhos vêem, qua
se sem poderem crer naquilo que estão ven
do. Em verdade nenhuma pessoa razoavel
mente informada - incluindo-se ai as autori
dades competentes - podem afirmar que
não sabia da existência dessa realidade. Mas
essas verdades que não nos atingem na car
ne, não nos causam insônia, não ferem nos
sos olhos, não reclamam o nosso posiciona
mento, não nos fazem sentir cúmplice ou
culpados - acabam, com a rotina, tranfor
mando-se em crenças vagas e abstratas, sem
qualquer prioridade em nossas decisões pro
fissionais, ou então se apresentam como pro
blemas perfeitamente adiáveis para uma
época mais oportuna, diante da urgência dos
reclamos cotidianos que fazem pressão pelos
jornais, ou passeatas pelas ruas, ou comícíos
pró-dJretas.

Asfotos que, ao café da manhã, nos conse
guiram instalar bem dentro de nossa cons
ciência de brasileiros e de cristãos um mal
estar imponderável e indefinfvel, uma espécie
de angústia existencial diante de uma huma
nidade tão desamparada, representa, em
meu entender, muito mais que o registro de
uma monstruosidade imcompatível com
qualquer civilizaçãobaseada em valores espi
rituais e morais. Representam uma mensa
gem de advertência e de reprovação!

Não é possível, com certeza, desligar as
cenas documentadas de seu contexto social,
político e econômico, dentro do qual- desli
gados de qualquer assistência oficialeficiente
- se movem criaturas humanas, numa luta
inglória em busca de um enriquecimento
quase sempre ilusório, com suas crenças,
suas convicções e suas paixões. E o mais
triste é que esse enriquecimento que não
chega, mas ilude e fascina, corporifica um
empobrecimento de todo o pais, na medida
em que a garimpagem de faroeste, como
geralmente é praticada entre nós, se constitui
em atividade .predatóría do meio ambiente
e evasiva dos recursos naturais que, se devi
damente manipulados e conduzidos, abran
dariam a precária situação econômica do
Brasil.

O mais sinistro, entretanto, é percebermos
que, por trás das terríveis aparências das ce
nas retratadas, se expressa, embora de forma

inaceitável, uma justiça que, malgrado nos
sos conceitos e valores, tenta a seu modo
proteger o bem fundamental, que é a vida
humana, exercendo uma sentença - com
patilhada pelo grupo - de lei de Talião
("quem mata deve morrer") com que se posi
ciona contra a impunidade. As cenas do ga
rimpo do Manelão são, sob esse aspecto,
um verdadeiro libelo contra uma sociedade
civilizada- como nos habituamos a chamar
a nossa -, onde a impunidade é o mais
grave fator de estimulo ao crime e onde a
vida humana não tem proteção nem defesa.

No mesmo jornal que estampou as foto
grafias do garimpo, se lia o assassinato de
umjomalista, em Teresina, e o de um empre
sário, no centro do Riode Janeiro. O primeiro
abatido no recinto de seu quarto de dormir
e e segundo quando corria de moto-c- am
bos, pelo visto, crimes de encomenda, como
os cometidos há pouco aqui no Pará contra
lideres políticos. Portanto, crimes friamente
planejados, com a competência de pistolei
ros profísslonaís, e praticamente todos tendo
como triste e inapelável conclusão - a impu
nidade. E o que é mais sombrio, uma impuni
dade protegida pelo poder e pelo dinheiro.

Não há, na violência que campeia entre
nós, o atenuante do Manelão, onde seres se
entredevoram, pela posse do ouro. E não
há também, como no Manelão, o defronta
mento do criminoso como uma lei de talião,
que o obrigue a desenterrar suas vitimas, ex
pô-Ias ao público e perdír-lhesperdão, antes
da sentença final.

A triste lição que nos fica dessas bárbaras
fotografias é que, se entre n6s não se verificar
rapidamente uma ação oficial e coletiva con
tra a violência e a impunidade, também n6s
regrediremos em termos de categorias éticas
e chegaremos a nos perguntar, entre perple
xos e amedrontados, se no garimpo do Ma
nelão não haveria mais segurança na convi
vência e na sobrevivência entre seres huma
nos, protegidos por um grupo judicante pri
mitivo.

REDENÇÃO

Há quem afirme que a regra de ouro do
jornalismo comercial é crime, sexo e esporte,
pelo fascínio que exercem na multidão. O
certo é que a morte, dada a sua cifra alar
mante no Terceiro Mundo, outros flagelos
e todo o gênero de atrozes catástrofes coleti
vas, despiu-se de dramaticidade, tomando-se
fato banal, num estado de indiferença afetiva
que grassa nosso século.

"A violência estã em toda parte, onipre
sente e multiforme, brutal, aberta, sutil, insi
diosa, racionalizada, científica, condensada,
solidificada, anônima, abstrata, irresponsá
vel". Câmara, Helder, "AViolência,Única Op
ção?" In "paz e Terra" rr 7, abril/1968, RJ.

A violência-nossa-de-todo-dia encarada
no discurso erudito assume foros de denún
cia: a inoperância do aparelho estatal para
combatê-Ia. Para a direita seria, como res
salta o antropólogo social Roberto da Mata,
em "As Raizes da Violência no Brasil", um
caso virtual de polícia (e policiais) que deve
riam combatê-Ia. A esquerda destacaria: a
violência é um caso de poder, ligando violên-

cia com poder e consumo para depois falar
em capitalismo, autoritarismo e desmando
governamental. Predominando a razão práti
ca, a violência seria não um mecanismo so
cial mas uma resposta a um sistema.

Roberto da Mata conclui que a violência,
em qualquer enfoque, se associa, em última
instância, ao poder e à forma de poder vigen
te numa sociedade. E assim o discurso teó
rico acaba desembocando na razão prática.

Mesmo tendo a violência inegáveis motiva
ções econômicas é no terreno juridico-Iegal
que a discussão toma vulto, pois a explosão
ca6tica da violência revela os mecanismos
da injustiça social, mormente na questão da
cidadania: na reprodução da desigualdade,
no que pertine ao direito de participação.

Considerando a questão da cidadania, as
sume o Judiciário a berlinda:

"A violência urbana e seu florescimento
seria o maior testemunho da incapacidade
da ordem jurídica, seja pelo arbítrio policial
que toma o seu lugar, seja pelas imperfeições
legais que mais garantem impunidades e pri
vilégios, do que algo próximo a uma distri
buição da Justiça". Paoli, Maria Célia Macha
do, em "Violência e Espaço Civil" - Ed. Bra
siliense, 1982.

Não se pode circunscrever o assunto a
nível de bons ou maus juízes. Nem um Judi
ciário que se preze pode assumir uma posi
ção de neutralidade diante dos fatos.

Considero-me um bom juiz. E dai?
De que adiantou meu ideal se com toda

a sua existência calorosa o caso de "Reden
ção" foi manchete de última página de "O
UBERAL", num episódio macabro capaz de
chocar os mais insensíveis e indiferentes ao
sofrimento do povo, que já não acredita na
Justiça e, por isso, chama a si - num retro
cesso histórico vergonhoso - o exercício
da função punitiva?

Saindo dessa ataraxia, que em nada forta
lece a Instituição, antes a deprecia pela insen
sibilidade, urge que todos os juizes, de qual
quer instância, empreendam esforço na luta
visando restabelecer a credibilidade do Poder
Judiciário junto ao povo. E não seria herme
tizando mais e mais a justiça, para deixá-Ia
imune à critica, que se conseguiria êxito.Este
defluiria da irmanada luta da classe junto à
Constituinte para diminuir a distância que se
para o Judiciário do povo, através do reco
nhecimento de sua autonomia administrati
vo-financeira que lhe daria, afinal, condições
de estruturar-se.

Tirar o rei do Palácio para que ele venha
ao povo dizer: Quero servir-te.

A insensibilidade de alguns; a maneira co
mo se postaram diante da morte de um ho
mem (criminoso ou não, nesse prisma a dis
cussão é irrelevante) humilhado em seus di
reitos humanos e, o mais triste, a reação da
queles garimpeiros que o executaram porque
viram na execução uma forma de pôr um
basta nesse estado de coisas: justifica a satis
fação que o Poder deve à população. Era
hora de se ressaltar, para recrudescer a tão
emagrecida esperança, a iniciativa de muitos
magistrados, externada em Congressos, a
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fim de inserir no texto constitucional meios
de se viabilizar a prestação jurisdicional.

Tomar a reação do povo como grito de
alerta aos constitumtes de que o Poder Judi
ciário,dada a relevância de sua função como
mediador da paz social, deve sair da tutela
do Poder Executivo.

Na tripartição da função estatal não se po
de conceber um poder desestruturado finan
ceiramente para autogerir-se.

Que os Constituintes nos redimam dessa
vergonhosa situação que é fruto do desapa
relhamento material, e não humano, dando
nos condições de tutelar o bem comum, so
lucionando os conflitosde interesses, viaapli
cação da lei ao caso concreto.

Daí estarmos à espera da Redenção.
E temos pressa. Muita pressa.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!"" e Srs. Constituintes, como conseqüência do
Plano Cruzado, temos neste País um dos salários
mínimos mais defasados, entre o que já tivemos 
nos últimos anos.

Quando do primeiro congelamento de preços
e salários, o mínimo ficou com uma perda de
mais de 50% ,e somente foireajustado pelo dispa
ro do gatilho, mas não teve um aumento real.
Todos nós sabemos que a inflação era muito su
perior aos reajustes fertos pelo disparo dos gati
lhos.

Agora,no Plano Bresser, os salários foram mais
uma vez congelados, inclusive com a diferença
dos resíduos, a que os trabalhadores tinham direi
to. O salário mínimo atualmente corresponde a
um valor de apenas 40 dólares. Fala-se tão mal
dos vinte anos de autoritarismo, e no entanto,
em nenhum momento nessa época tivemos salá
rios tão baixos, se comparados com o valor do
dólar.

Faço um apelo, desta tribuna, no sentido de
que as autoridades providenciem o reajuste do
salário mínimo em pelo menos 50%, e que isto
seja feito imediatamente.

Um salário melhor, mais perto da realidade,
faz com que o povo tenha mais poder aquisitivo,
o que, em consequêncía, representa aquecimento
do mercado de compras, proporcionando, desta
forma, a geração de mais emprego, permitindo
trabalho também àqueles que não o têm.

Deixoaqui o meu protesto por esta inércia das
autoridades, e faço um apelo veemente para que
as mesmas se sensibilizem e providenciem o devi
do reajuste.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo Bender;
o Sr. Mauro Benevides, Primeiro-Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada peJo Sr. Jorge Arbage, Segundo
Vice-Presidente

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o Sr. Amaury Müller. (Pausa.)

O SR. AMAURY MÜllER (PDT- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. presidente, Srs. Consti
tuintes, em que pese à fantasia que a máquina
publicitária oficial pretende criar, na presunção
de que o Plano Bresser está surtindo resultados
positivos e a massa dos salários não vem sofrendo
perdas, continuo a crer que este plano, elaborado

nos escaninhos do poder, sem a participação po
pular, sem a opinião da Assembléia Nacional
Constituinte e dos próprios partidos que dão sus
tentação ao Governo nesta Casa - PMDB e PFL
- está fadado se não ao insucesso, pelo menos
a continuar mantendo a injustiça da concentração
das rendas em poucas mãos, com conseqüentes
perdas irreparáveis à classe trabalhadora.

Agora, documento preparado por economistas
do Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas
e Sociais demonstra exatamente o que o PDT
vem dizendo desde a inclusão da nova tentativa
governamental de maquinar a realidade brasileira.
Segundo esse documento, mesmo que a inflação
permaneça em niveis baixos, de 3% a 7% ao
mês, a perda será maior do que se o gatilho tivesse
permanecido e o índice inflacionário chegasse
na média mensal a 23%. A previsão foi preparada
para a 41' Reunião de Acompanhamento Conjun
tural, realizada sexta-feira, no INPES, no Rio de
Janeiro, da qual participaram os Secretários-Ge
rais dos Ministériosdo Planejamento, MichalGar
tenkraut, e da Fazenda, Mailson Nóbrega.

Apesar de os números de aritmética exposta
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas
e Sociais provarem que o trabalhador continuará
sofrendo perdas durante e após o Plano Bresser,
esses dois altos funcionários do Governo não tive
ram coragem de contestar essa previsão.

Dizo documento:

"O Estado prevê que as regras de indexa
ção pós-congelamento acenam com uma
queda adicional de salário médio real".

Se o gatilho fosse mantido e-ainflaçãQ mensal
ficasse em 23%, os salários chegariam a dezem
bro comprando 94% em relação ao que acontecia
em maio, antes da eclosão do Plano Bresser. Com
o congelamento e hipóteses "otimistas" de infla
ção - 3% em julho, 4% em agosto, 5% em
setembro, 7% em outubro, 5% em novembro e
3% de dezembro e fevereiro-o poder de compra
cairá para 94%. Se a inflação e isso é grave 
ficar entre 5% e 9%, no mesmo período, a perda
salarial dos trabalhadores será de 16%, ou seja,
o seu poder de compra real cairá para 84%.

Ainda de acordo com esta previsão, o valor
real dos salários aumentou em julho, graças à
queda da inflação de um patamar de 20% para
3% ao mês. No entanto, a regra do decreto-Iei
do congelamento, que prevê reajustes mensais
pela média da variação dos preços no trimestre
anterior, elimina esta vantagem. O que se que
dizer, Sr. Presidente, com tudo isso, é que essas
maravilhas que a tecnoburocracia oficialcontinua
a criar nas catacumbas do poder, onde o traba
lhador não tem acesso, na verdade constituem
uma espécie de maquiagem que o Governo conti
nua a aplicar na face dolorosa e trágica da reali
dade brasileira. Como os defensores do modelo
econômico, que aí estão, dentro desta Casa e
fora dela, não têm revelado coragem suficiente
para demonstrar que o Plano Bresser é bom, que
ria dizer apenas e tão-somente que, sem ser o
"mensageiro do caos", continuo a acreditar que
esses planos, elaborados sem a participação po
pular, sem a presença daqueles que detêm um
mandato delegado pelo povo, estão fadados ao
mais rotundo fracasso. Espero - e oxalá isso
aconteça - que o Plano Bresser dê certo, espe
rando mais ainda que o Governo tenha respeito
pelo direito e pela dignidade do trabalhador e

não continue a massacrá-lo com medidas que
apenas reduzem o seu poder de compra e que
o projetem cada vezmais na rua dura da amargura
do desencontro e da revolta. Muito obrigado.

O SR. ADYLSON MOITA (PDS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, aproveitarei este tempo que me é desti
nado no período de breves comunicações, para
encaminhar dois pedidos de informações ao Po
der Executivo, através da Presidência da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O primeiro deles diz respeito à comissão espe
cial constituída para apurar e avaliar fatos relacio
nados com a distribuição, importação e comercia
lização de produtos alimentícios.

Estou requerendo sejam remetidas a esta Casa
cópias de todos os documentos, depoimentos,
atas e expedientes colhidos pela referida comis
são. Esclareço também que, independentemente
do pedido de informação que estou fazendo e
da possibilidade regimental que estou examinan
do junto à Assessoria Jurídica, vou trabalhar no
sentido de que se instaure uma Comissão Parla
mentar de Inquérito para que, através da Câmara
dos Deputados, seja acompanhada a apuração
desses fatos gravíssimos, já denunciados, o que
hoje corre o risco de não ser efetuado, segundo
notícia do jornal "O Globo", segundo a qual o
Ministro da Justiça declara que as provas seriam
insuficientes para a abertura de um inquérito.
Quero adiantar, desde já, que, se encontrar respal
do no Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, vou pedir a constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, para apurar esses fatos,
em razão da gravidade do assunto.

Outro pedido de informações que estou enca
minhando, Sr. Presidente, é no sentido de que
se esclareça à Assembléia Nacional Constituinte
onde será aplicada, realmente, pela Secretaria Ge
rai do Ministério do Desenvolvimento Urbano e
MeioAmbiente, a quantia de cem milhões de cru
zados, objeto de crédito suplemantar aberto pelo
Decreto rr 94.710, de 30-7-87. Segundo o anexo
1 do mencionado decreto, tal importância será
utilizada no fortalecimento institucional da área
de desenvolvimento urbano e meio ambiente. A
expressão, no nosso entendimento, é muito vaga,
muito genérica, e, em face dos vultosos gastos
envolvidos, acredito que estamos a merecer um
esclarecimento detalhado de como será aplicada
essa quantia de cem milhões de cruzados, objeto
do referido crédito suplementar.

Então, Sr. Presidente, deixo com a Mesa estes
dois pedidos de informação para que, no mais
breve espaço de tempo possível, sejam encami
nhados ao Poder Executivo, a fim de que possa
mos ter as necessárias respostas. Friso que, inde
pendentemente desta providência, com relação
à comissão especial, de requisitar documentos,
vou fazer um esforço, uma pesquisa, para encon
trar um caminho que possibilite a instalação de
uma CPI na Câmara dos Deputados.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS- RS.Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Constituintes, se há instituições que
funcionam bem em nosso País, são estas: Sesc,
Senac, Sesi e Senai.

Quem já não ouviu falar ou não reconhece os
relevantes serviços prestados, na átêlf de educa
ção e profissionalização, pelô Senai ~ o Senac
e, na área de promoção social, pelo SeSIe o Sesc?
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Estas entidades - mantidas e administradas
por lideranças empresariais, eis que são patrimô
nio dos comerciantes e industriais brasileiros 
voltam-se, com recursos próprios à saúde, educa
ção, alimentação, lazer, aprendizagem e aperfei
çoamento profissional, beneficiando milhões de
trabalhadores e suas famílias, colaborando estrei
tamente com a obra social de todos os governos,
desde a sua fundação, em 1946. Esta prestação
de serviços, a cargo das entidades jurisdicionadas
à CNI - Confederação Nacional da Indústria, e
à CNC - Confederação Nacional do Comércio,
constitui um modelo de eficiência e eficácia, com
plementando o que deveria ser da competência
oficial, quase sempre omissa e ausente. E é sem
pre conveniente novamente destacar que, embora
os recursos utilizados, provenientes da contribui
ção obrigatória dos empregadores, incidente so
bre as folhas de pagamento dos empregados,
sejam arrecadados pelo Documento de Arreca
dação de Receitas Previdenciárias, não implicam
qualquer desconto dos trabalhadores e nem pos
suem quaisquer características de receita pública.

Todavia, a despeito desta realidade incontes
tável, uma ameaça paira sobre estas instituições,
e está em nossas mãos afastar esta ameaça.

Não podemos permitir, SI'" e Srs. Constituintes,
que o contágio da ineficiência que grassa entre
tantas instituições governamentais se generalize
ainda mais para atingir outra área da maior efi
ciência e modelar funcionamento, que é a do
Sesi, Senai, Sesc e Senac. Ao invés do bom exem
plo da modelar organização de tais sistemas ser
transplantado para outras áreas de interesse públi
co, o contrário é que ameaça acontecer. Mas é
uma ameaça apenas, pois tenho a mais absoluta
convicção de que a decisão da Comissão da Or
dem Social, com origem na Subcomissão da Saú
de, Seguridade e Meio Ambiente da Assembléia
Nacional Constituinte, mantida pela Comissão de
Sistematização no atual Projeto de Constituição,
vai ser modificada em Plenário, inclusive com
emenda que já apresentamos.

Entre os dispositivos que ameaçam a atual es
trutura de funcionamento destas prestigiosas ins
tituições e que devem ser alterados, devemos
atentar para o art. 336, segundo o qual "a folha
de salários é base exclusiva da Seguridade Social
e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tipo
de contribuição". Também merece reparos o art.
337, que em seu parágrafo único diz que todas
as contribuições sociais instituídas pela União
destinam-se exclusiva e obrigatoriamente ao Fun
do Nacional de Seguridade Social. E se diz mais,
no art. 339: "Os financiamentos de programas
sociais com recursos do Fundo Nacional de Se
guridade Social serão centralizados em uma insti
tuição financeira governamental...", cabendo à
Caixa Econômica Federal assumir essas funções
(art. 486). E, pelo visto, existe pressa em se colocar
em prática todas estas alterações, pois o art. 487
estabelece que "todas as contribuições sociais
existentes até a data da promulgação desta Cons
tituição passarão a integrar o Fundo Nacional de
Seguridade Social".

Sr. Presidente, Sr" e Srs, Constituintes, o Sesc,
Senac, Sesi e Senai são intocáveis. São entidades
patrimoniais da iniciativa privada, mantidas e ad
ministradas há 40 anos por entidades de empre
gadores. Mexer nelas constitui um verdadeiro
atentado contra as conquistas fundamentais do
trabalhador. Tal é a sua relevância que, ao invés

de extinguir ou mesmo estatizar os seus serviços,
dever-se-ia era promovê-los e ampliá-los ainda
mais. Não se mexe no que está funcionando! Mu
de-se o que está ruim, mas o que está bem deve
se prestigiar e consolidar!

Entretanto, como não há mal que não possa
se converter em um bem, que sabe do mal da
imprevidente e irresponsável decisão inicial de
uma Comissão venhamos a ter, como conse
qüência da ampla reação nacional em favor do
Sesi, Senai, Sesc e Senac, um apoio maior e até
mesmo a ampliação de suas atividades!

É o que espero possa e venha acontecer.

o SR. oLÍVIo DUTRA (PT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"'e Srs.
Constituintes, companheiros e companheiras,
nos últimos dias a imprensa tem publicado os
preocupantes estudos elaborados pelo Governo
para a implantação de uma reforma financeira
em nosso País. Participam deste grupo de traba
lho técnicos da Caixa Econômica Federal, Secre
taria do Tesouro e Secretaria do Planejamento.
O objetivo é a elaboração de um plano de refor
mas que sensibilize o Banco Mundial (BIRD) a
liberar um empréstimo no valor de quinhentos
milhões de dólares, mas para isto o Governo terá
que se comprometer em enxugar a rede fínan
ceira, isto é, em adotar uma política de prívati
zação. Entre as propostas apresentadas constam,
por exemplo, a necessidade de privatizar o Banco
Meridional do Rio Grande do Sul, incorporar o
Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC)
ao Banco do Brasil, transformar o Banco da Ama
zônia (BASA) e o Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) em instituições de desenvolvimento regio
nal, diminuindo suas redes bancárias.

Sr. Presidente, SI'"' e Srs Constituintes, há dois
dias, desta tribuna, eu chamava a atenção para
o exemplo que um país irmão, o Peru, estava
nos dando quanto ao tratamento da dívida exter
na. O governo peruano, democraticamente eleito
pelo voto popular, decidiu, de forma altiva e sobe
rana, não se comprometer em pagar os serviços
de sua dívida externa além de 10% do total de
suas exportações. Decidiu também que o sistema
financeiro do Peru deveestar voltado para o aten
dimento das necessidades do povo peruano; que
o crédito deve ter finalidade social; que o sistema
financeiro deve estar estatizado sob o controle
democrático do Estado.

Entendemos que a política do governo peruano
pode não ser a melhor, do ponto de vista dos
trabalhadores, mas, sem sombra de dúvidas, é
corajosa e soberana, o que não podemos dizer
da política de submissão da Nova República.

O Governo brasileiro, isolado e sem respaldo
popular, faz exatamente o contrário do governo
peruano. Propõe a privatização do sistema fínan
ceiro e abre as portas da Nação ao FMI. Tenta
mascarar a privatização com a proposta de regio
nalização e quer devolver o Banco Meridional à
iniciativa privada.

Sr. Presidente, SI'"'e Srs. Constituintes, nos últi
mos anos, em nosso País, muitos organismos
financeiros privados já foram à falência, e os co
fres da União, o dinheiro do povo, tiveram que
arcar com as responsabilidades dos banqueiros
incompetentes e corruptos. Até agora nenhum
destes senhores foi punido ou teve seus bens
confiscados; pelo contrário, continuam eles tão

ricos como sempre e o Governo fala em entregar
o Banco Meridional exatamente a estes senhores.

A política do Governo é muito clara: socializou
os prejuízos quando da falência do Banco Sulbra
sileiro e quer privatizar os ganhos conquistados
pelos bancários. pequenos e médios empresários,
e pelo povodo RioGrande, que ergueram o Banco
Meridional do Rio Grande do Sul.

O Partido dos Trabalhadores defende a com
pleta e defmitiva estatização do sistema financeiro
para que este sirva ao conjunto da sociedade e
não apenas aos dezessete grandes banqueiros
nacionais que sempre foram privilegiados nos
"planos e pacotes" da ditadura militar e agora
da Nova República.

A forma de tratar a dívida externa, de maneira
altiva e soberana, suspendendo seu pagamento
e estabelecendo uma sindicância para determinar
suas causas, está intrinsicamente ligada à estati
zação do sistema financeiro.

Denunciamos aqui a tentativa de estabelecer
uma reforma financeira que não atende aos inte
resses da maioria do povo. Lembramos que não
é através da aproximação e submissão ao FMI
que vamos extirpar o câncer da dívida externa
que corrói e consome nossas riquezas. Enfrentar
de cabeça erguida a dívida externa passa pela
articulação, com os demais países devedores da
América do Sul e do Terceiro Mundo, de um bloco
que possa, no plano institucional, dar uma respos
ta política de conjunto.

Para concluir, estamos e estaremos atentos a
toda e qualquer manobra que vise a privatizar
o Banco Meridional do Rio Grande do Sul ou
qualquer outro banco público, pois o processo
de estatização do sistema financeiro deve ser
aperfeiçoado e não torpedeado.

Muito obrigado.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SI'"' e Srs. Constituintes, a direção da Toyota do
Japão tem a intenção de investir US$ 2,5 bilhões
na instalação de uma unidade de montagem de
automóveis no Brasil, embora os planos não este
jam concluídos. De acordo com a nova política
industrial de abertura ao capital estrangeiro, a
Toyota deseja investir no Brasil, no período de
quatro anos, para a produção anual de um milhão
de automóveis, dos quais a maior parte seria desti
nada à exportação, segundo fontes do comércio
internacional. A intenção é investir US$ 1,2 bilhão
na montadora e mais US$ 1,3 bilhão na criação
de um complexo de indústrias de autopeças, que
operariam exclusivamente para suprir a indústria
principal. Essas indústrias de autopeças seriam
transplantadas do Japão, no âmbito do programa
em discussão, que prevê a transferência de con
juntos fabris completos, inclusive pessoal qualifi
cado, como engenheiros e outros especialistas.

Registro que a Toyota do Japão já exporta car
ros para a Argentina, Chile, México e Paraguai,
entre outros, e pode estabelecer uma espécie de
reserva de mercado. determinando que esses
clientes sejam atendidos pela fábrica brasileira,
a exemplo do que fazem outras montadoras.
Eventualmente, até mercados maiores, como o
norte-americano, também poderiam ser supridos
a partir do Brasil. Daí a importância dada à indús
tria de autopeças, que asseguraria ao veículo aqui
produzido uma qualidade capaz de rivalizarcom
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a dos automóveis fabricados no Japão, dando
ao consumidor a segurança de que estaria adqui
rindo um veículo com a mais recente tecnologia.
A qualidade será, tanto no plano interno como
no externo, a arma que a Toyota desenvolverá
para enfrentar a concorrência.

Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, infeliz
mente a posição de componentes da bancada
do PMDB ante o Presidente José Sarney, apesar
do recebimento de inúmeros beneficios, através
de indicações de cargos no GovernoFederal, vem
prejudicando o Estado de Pernambuco no que
concerne a decisões de grande importância na
área política.Ora, o local para sede da montadora
da Toyota é, há bastante tempo, através do ex-Mi
nistro Dilson Funaro, do Ministro da Indústria e
Comércio,José Hugo Castelo Branco, bem assim
do próprio Presidente José Sarney, a cidade do
Recife. A preocupação em relação ao local é com
o estabelecimento de condições de infra-estrutura
que permitam a instalação, numa mesma área,
não apenas da montadora, mas, igualmente, do
complexo de indústrias de autopeças, inclusive
para efeito de redução de custo. A proximidade
dos principais centros consumidores é outro re
quisito, tanto para os consumidores do mercado
interno como para o acesso mais fácil e barato
aos mercados de exportação.

Os japoneses' levantam algumas dúvidas em
relação à situação atual do mercado automobi
lístico no Brasil, que atravessa uma retração de
demanda em função de vários fatores, dos quais
o mais importante é a insuportâvel carga fiscal
que transforma o automóvel num artigo de luxo,
sem que a ele tenha acesso a classe média. Entre
tanto, com as novas medidas no setor econômico,
abre-se novo espaço, e a luta para chegar ao
ajuste interno e externo é considerada promissora.
Acredito que poderão, a curto prazo, ser remo
vidos os obstáculos nos próximos anos, dando
tempo a que o projetoseja amadurecido e implan
tado.

Concluo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituin
tes, esclarecendo que a Toyota, a maior empresa
automobilísticajaponesa, está apresentando uma
nova versão do Corolla,um grande sucesso mun
dial. A nova versão não chega a ser excitante;
ela é "seca". O Corolla,da Toyota, é considerado
uma espécie de milagre automobilístico,pois ne
nhum outro carro, nem o Gol, da Volkswagen,
nem o Uno, da Fiat, nem qualquer modelo norte
americano conseguiu vendas melhores, durante
os últimos dez anos, do que este veículo familiar
vindo do Japão. Os carros, inicialmente construí
dos de forma quase primítiva, mas sempre muito
robustos, são utIlizados como táxis em Tóquio,
são apreciados como burros de carga na Tailân
dia e no Quênia, são oferecidos como carro de
aluguel na Aórida e no Havaí. Este sucesso de
vendas com quase quatro metros de comprimen
to, atualmente produzido em 12 países, na razão
de até três mil unidades diárias, é responsável
por ser a empresa a maior fabricante automo
bilisticado Japão, com uma participação de 44%
do mercado em 1986.

Concluo, Sr. Presidente, Srs. e Sr'" Constitum
tes, que a direção da Toyota no Brasil examine
o mais rápido possível a idéia, a fim de que os
planos da instalação sejam concluídos e os ínves-

timentos sejam liberados para investir no Brasil,
no Estado de Pernambuco.

Oportunamente volto ao assunto.

O SR. PAES DE ANDRADE (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Constituintes,leioemjomal de Fortaleza
a revelação estarrecedora do Sine-CE, segundo
a qual a metade da população economicamente
ativa da Capital do meu Estado se encontra de
sempregada. Na mesma publicação, vejo tam
bém a síntese de recente pesquisa desenvolvida
pelo serviço técnico de economia da FlEC 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará,
que conclui por uma acentuada retração de de
manda, queda do poder aquisitivo, da massa sala
riale outros indicativosde uma situação recessiva.

Os informes vêm trazer-me apenas a confir
mação daquilo de que, por conhecimento próprio
- homem que não perde um só instante o vinculo
com sua terra e seu povo -, já tinha perfeito
conhecimento.

E se o problema existe,a causa não pode nem
deve ser atirada, única e exclusivamente,a alguns
equívocos do projeto econômico do Ministro
Bresser Pereira, pautado na ortodoxia moneta
rista. O chamado Plano Bresser, como reconhe
cem o Sine e a FIEC no Ceará, agravou uma
realidade já de si insustentável, a dura realidade
do arrocho salarial, com a queda do poder de
compra, com o desemprego e o subemprego ges
tando a explosão social

Existependente um compromisso da NovaRe
pública para com o Ceará, visando a implantar
um grande projeto capaz de desencadear a eclo
são de resultados econômicos de vulto, à altura
da carência de empregos condignos para o nosso
povo. Sem esse projeto, de acordo com todos
os estudos técnicos já envidados, dificilmenteserá
possível um processo que viabilize o desenvol
vimento do Ceará.

Esse grande projeto tem sido, há mais de três
anos, a pnncipal bandeira de todos os homens
responsáveis pelos destinos do Ceára: a implan
tação, em Fortaleza, da nova refinaria da Petro
brás.

Defendeu-se por muito tempo a vocação agro
pastorildo Ceará. Nem seríamos nós que negaría
mos inteiramente essa evrdêncía. Mas essa voca
ção, emperrada por falta de uma reforma agrária
verdadeira, que dê ao homem condições de tirar
da terra o sustento e a produção econômica ne
cessána; vocação que ainda se ampara no cabo
da enxada; que não viu ainda o aproveitamento
correto das águas acumuladas nos reservatórios
públicos e privados que há um século ou mais
são construídos no Ceará e até agora aguardam
as canaletas ou outros métodos de irrigação,essa
vocação, todavia, não esgota nem impede que
se reclame e exijapara o Ceará um pólo industrial
bastante forte para modernízá-lo e colocá-lo em
pé de igualdade com a maioria dos Estados da
sua própria região com os quais está em franca
desvantagem.

Teríamos, assim, simultaneamente, de definir
uma vocação industrial para o Ceará, tanto mais
importante quando conhecemos os azares que
ditam os rumos das atividades rurais na minha
terra.

Há no Ceará um consenso de que a solução
para o seu secular atraso está na construção da
refinariade Fortalezapela Petrobrás.

Enveredamos pelo terceiro ano da Nova Repú
blica,e a situação do Ceará,não obstar.te o empe
nho dos seus governantes, do antecessor deste,
GonzagaMota,ao atual,Tasso Jereissati, continua
cada vez mais difícil, assinalando-se a presença
de amplos bolsões de miséria absoluta, respon
sáveis por recordes que nos cobrem de opróbrios,
como o analfabetismo e a mortalidade infantil,
por exemplo.

Não invocaremos, contudo, em relação à refi
naria para Fortaleza, os poderosos argumentos
de ordem social e política. Queremos ater-nos
às razões de ordem técnica, que devem preva
lecer, acima de tudo, na aprovação de uma obra
de tamanha envergadura e de tão forte poder
econômico, dissemmador de outras atividades
produtivas.

Sobre as razões de localização da refinariado
Ceará, o Governo anterior, em plaqueta ampla
mente divulgada,comprovou que, através da utili
zação do programa de otimizaçãoUner lnteractive
Dynamic Optírnize-Líndo, ficou demonstrado
com a equação de 30 variáveis e 45 restrições,
por um computador, que "a solução de custo
ótimo" é o Estado do Ceará.

No citado trabalho técnico demonstrativo 
um louvável e irrespondivel esforço do NUTEC,
órgão de tecnologia do Governo cearense - to
dos 05 itens a favor da refinaria no Ceará foram
respondidos afirmativamente: temos a matéria
prima. o petróleo; as melhores condições opera
cionais. porto, ferrovia; localizações geográfica
que atende a todos os interesses da região nor
destina.

Nada falta, pois, para que a refinaria seja imo
plantada em Fortaleza, o que seria, além de um
ato de justiça para com o Ceará, uma medida
tecnicamente responsável para o êxito do em
preendimento.

Este sería, sem favor, o projeto que mudaria
efetivamente o perfil sócio-econômico do meu
Estado, sem ferir-lhe aquela vocação agropastoril
dos que vêem no Ceará apenas um pobre produ
tor de cereais em anos de favorecimento climá
tico.

Levanta-seo Ceará como um todo pela concre
tização dessa obra que lhe abrirá o caminho do
desenvolvimento, decretando o começo do fim
de sua permanente situação de miséria. Concla
mamos o GovernoFederal, em particular o Minis
tério das Minase Energia e a Petrobrás, no sentido
de agilizara realização do projeto. A pobreza do
Ceará, o desemprego e sua corte de dolorosas
conseqüências, não podem mais esperar por de
morados entraves burocráticos, que às vezes são
simples biombos para esconder outros interesses.

O SR. DJENAL GONÇALVES (PMDB 
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, 81'S. Constituintes, a permanente defasa
gem dos salários e a conseqüente redução dos
descontos para a PrevidênciaSocial resultam em
crescente prejuízo para os aposentados, daí por
que algumas empresas instituem uma espécie
de pecúlio para os seus servidores, em caso de
passagem para a inatividade, a fimde que possam
eles manter, na aposentadoria, o poder aquisitivo
da atividade.

Isso acontece com a Petrobrás, onde a Petros
promove um desconto nos salários dos seus em
pregados com aquela finalidade.

Acontece que se têm repetido anúncios no sen
tido de que se restrinjam os valores dessas contri-
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buíções, reduzindo, conseqüentemente, os dis
pêndios da empresa com a aposentadona dos
seus servidores.

Recebemos, a respeito do assunto, o seguinte
telegrama assinado por dezenas de aposentados
e seus dependentes da Petrobrás, no Estado de
Sergipe.

"Na qualidade de membros da familia Pe
trobrás solicitamos de V. Ex' especial atenção
para o assunto que nos interessa especifica
mente, ou seja, que os valores da nossa con
tribuição para a Petros, bem como os da
empresa, sobre a folha de pagamento, nâos
sejam reduzidos.

Reiteramos a necessidade de serem man
tidos os percentuais atualmente desconta
dos, sob pena de nós, os petroleiros, sofrer
mos numerosos prejuízos, quando da nossa
aposentadoria, diante dos reduzidos proven
tos adjudicados pela Previdência Social.

Cientes do alto espírito patriótico de V.Ex",
e agradecendo sua especial atenção ao as
sunto, renovamos-lhe nossa confiança e nos
so apreço".

Não é somente a Petrobrás quem promove essa
manutenção do poder aquisitivoda aposentadoria
dos seus empregados. Fazem os mesmos outras
instituições, principalmente os estabelecimentos
oficiais de crédito, estaduais e federais.

Trata-se de uma iniciativa digna de louvores
e que não deve ser prejudicada, principalmente
por iniciativa do Governo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO LYRA (PMDB -PE. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a guerra suja por uma fatia
maior do poder ao PFL tenta fazer mais uma
vítima. Desta vez é o Ministro da Previdência e
Assistência Social, Raphael de Almeida Maga
lhães, um dos mais sérios nomes do atual Gover
no, a quem tentam enxovalhar e confundir com
o arremedo de homem público que por tanto
tempo desgraçou este País.

Homem probo, sério, extremamente dedicado
ao trabalho, o Ministroda Previdência não poderia
jamais ser confundido com um político leviano
ou corrupto. A não ser que, por sua integridade
moral, criasse dificuldades tamanhas à prospe
ridade de interesses escusos que não restasse
aos interessados senão o recurso à calúnia e difa
mação, tão comum a quem só cresce à custa
da desonestidade.

Não bastasse a retidão de caráter, outras razões
são gritantemente eloqüentes para provar a calú
nia cometida. RaphaeI de Almeida Magalhães é
homem de fortuna, de muita fortuna, que trans
forma em reles tostões qualquer comissão em
transações imobiliárias. Além disso, é um lírico,
um D. Quixote em busca da realização de sonhos
de democracia e justiça social, não de fortuna.
N, mais uma razão a isentá-lo: como bom sonha
dor e bom democrata, é carente de talento para
o jogo sujo do lucro sobre o interesse público.

Amigo de Teotônio Vílela e Djalma Marinho,
navegou com eles devaneios e batalhas líricas
contra o regime. A um só tempo, tomaram menos
áspero o clima da luta, a Nação com suas ousa
dias quixotescas, como ajudaram a quebrar as
resistências dos poderosos.

Um homem como Raphael de Almeida Maga
lhães jamais poderia envolver-se em negócios co-

mo os que tentam atribuir-lhe. Pode-se discordar
dele politicamente, ainda assim em poucos pon
tos, mas a eíva de desonesto e corrupto lhe é
inimputável.

Sou dos que dele discordam em questões poli-
o ticas. Mas isto não me exime da obrigação de

dizer que o Ministro da Previdência é honesto e
tem acendrado espírito público. Dedico-lhe a
maiorconfiança e por isso repudio, com veemên
cia, a calúnia contra ele assacada

Não sei dizer de onde partiu esse jogo sujo.
Não disponho de elementos de prova, mas mano
bras rasteiras como essas revelam-se por si.

Ao Ministro RaphaeI de Almeida Magalhães hi
poteco a mais irrestrita solidariedade e ao Gover
no alerto no sentido de que não permita tamanha
injustiça, como é do seu feitio, não se omitindo
em defender um de seus mais competentes e
dignos auxiliares.

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, realizou-se recentemente em
Campinas, Estado de São Paulo, o encontro dos
responsáveis pela pesquisa e pós-graduação nas
universidades comunitárias, quando se discutiu,
com muita propriedade, a grave situação do ensi
no superior no Brasil.

Foram debates proveitosos, calcados nas expe
riências e realidades oferecidas por tradicionais
instituições universitárias de todo o País, cujas
conclusões ensejaram o oferecimento de propos
tas valiosas e exeqüíveis para o equacionamento
da problemática do Ensino Superior brasileiro,
sobretudo neste periodo em que se rediscute a
realidade nacional através do processo constituin
te.

Efetivamente, a fixação de regras bastante cla
ras, que se coadunem com o direito de toda a
população ter acesso a uma educação de quali
dade, pela qual devemos lutar, pressupõe incen
tivo à participação ainda maior das universidades
comunitárias, na prestação do serviço educacio
nal aos brasileiros.

Incompreensivelmente, entretanto, Sr. Presi
dente, temos observado a insistência com que
alguns poucos Constituintes, utilizando-se do jus
to argumento da democratização, propõem a des
tinação de verbas públicas exclusivamente a insti
tuições estatais, desconsiderando, por conseguin
te, não apenas o fato de as entidades comunitárias
compreenderem, hoje, cerca de 70% dos alunos
universitários brasileiros, como também as expe
riências mais positivas dos países desenvolvidos,
nos quais prevalecem fortes estimulos a estabele
cimentos não-oficiais.

A verdadeira democratização do acesso ao en
sino impõe o alargamento das alternativas, ou
seja, um processo inverso à estatização, pOIS, em
bora não pairem dúvidas de que ao Estado cabe
a responsabilidade de prover o Ensino, dele não
é possível exígir-se a execução das atividades ine
rentes, até porque se comprovam deficiências na
estrutura oficial que lhe incapacitam desenvolver
e atender, quantitativa e qualitativamente, às ne
cessidades do setor.

As conclusões alcançadas no citado conclave,
Sr. Presidente, as quais incorporo ao meu pronun
ciamento, por considerá-las oportunas, exeqüíveis
e, sobretudo, patrióticas, devem figurar no arca
bouço jurídico que estamos elaborando e nas pre
missas que orientam as prioridades govemamen
tais em nosso País.

Antes de tudo, o aporte de recursos públicos
a qualquer universidade deve estar condicionado
à absoluta transparência e a critérios de eficiência
máxima na respectiva utilização.

As InstJtuições comunitárias, representadas pe
las Pontifícias UniversitáriasCatólicas de São Pau
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Paraná, e Universidades Católicas de Goiás,
Pelotas, Pemambuco e Santos, bem como a Uni
versidade Metodista de Piracicaba e as Universi
dades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Vale do
Rio dos Sinos, Ijui, - estas no Rio Grande do
Sul- São Francisco, e Universidade do Sagrado
Coração, defendem os princípios de transparên
cia, tanto em questões de ordem administrativa,
econômica e financeira quanto a aspectos ineren
tes a decisões relativas a seu projeto acadêmico.

Portanto, o apoio do Poder Público às atividades
de ensino, pesquisa e extensão das universidades
comunitárias deve ser não apenas preservado,
mas substancialmente fortalecido, adquirindo ca
ráter contínuo e estável, podendo-se, inclusive,
aproveitar os principios da Lei Samey, que hoje
atende aos propósitos das entidades promotoras
na área cultural, na busca dos recursos indispen
sáveis à manutenção e ao aprimoramento da
Educação em nosso País.

O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!'"" e Srs. Constituintes, não é segredo para nin
guém que o Estado da Paraíba arrebatou o título
de campeão da pobreza, em termos de Nordeste.
Com certeza, não é galardão que se ostente com
orgulho e ufanismo. Todavia, não é boa política
tentar esconder a nossa realidade, como se es
condendo as dificuldades estivéssemos mais pró
ximos das soluções desejadas. Impõe-se, isto sim,
arrostarmos os contratempos e nos capacitarmos
da convicção de que é no trabalho consciente
e organizado que reside a pedra filosofaI do nosso
desenvolvimento.

De igual maneira, é entendimento pacífico que
a pobreza da Paraíba é resultado sobretudo do
declinio de sua produção agrícola ao longo do
tempo, aliada essa circunstância à estagnação do
setor industrial e discreto crescimento na área
dos serviços e do comércio.

Não foi encontrada a vocação econômica da
Paraíba. Tal afirmativa tomou-se jargão em todos
os pronunciamentos a respeito do nosso Estado.
Desejamos apenas que não se tome sentença
irrecorrível e definitiva.

Daí o registro que faço desta tribuna, Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Constituintes, índisfarçavelrnente
alvissareiro: a Embrapa - Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, através do Centro Nacio
nal de Pesquisa do Algdoão, situado em Campina
Grande, conseguiu produzir um tipo de algodoei
ro rnocó,a que denominou de "CNPA3M", capaz
de resistir à praga do bicudo, o grande respon
sável, como sabemos, pelo esfacelamento e dízí
mação da nossa cultura do algodão, na Paraíba
e no Nordeste.

São da nova espécie as seguintes caracterís
ticas e condições de cultivo:

"I. Origem
O Centro Nacional de Pesquisa do Algodão

vem, desde 1975, procurando melhorar o algo
doeiro mocó. Como resultado das seleções efe
tuadas em 1978, obteve-se a CNPA 78-38, que
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agora é lançada com a denominação de CNPA
3M.

Esta cultivar é um composto formado com as
plantas precoces selecionadas no BULKC-75.
oriundo da UFCe. Após a síntese do composto,
foram efetuados três ciclos de seleção massal,
para característícas de fibra. até se obter a atual
população.

2. Principais Características Agronômi
cas e Tecnológicas de Fibras

CIciodo plantio à colheita (1°ano) ..... 190 dias
Ciclo a partir do 2° ano (do início das chuvas

à colheita) 135 dias
N~ de ramos vegetativos 02
N°de ramos frutíferos 17
N°de nós para o 1o ramo frutífero 12
Peso médio de 1 capulho........................ 2,7g
Peso de 100 sementes............................. 7,9g
Percentagem de fibra 33,2
Uniformidade de fibras 51.7·
Comprimento Fibrográfico SL 2,5%.. 30,1mm
Fmura (Índice Micronaire) 4,0
Resistência (Índice Pressley) 8.2LB3mg
Uma Média de 100 a 300 observações.
3. Recomendação
Indicada para os terrenos declivosos do Seridó

(RN e PB) e áreas de clima semelhante na região
semi-árida nordestina. inclusive para as zonas in
festadas pelo bicudo.

4. Práticas Culturais
• Espaçamento de 1,0 x I,Om com 2 plantas!

cova em solos férteis e 1 x O,5m com 2 plantas!
cova em solos pobres.

• Adubação com 40 kg/ha de fósforo ou com
1 kg/cova de esterco.

• Efetuar poda baixa (20-30cm) ao fim de
cada ciclo.

• Consórcio: com feijão de porte determinado
em fileiras,

• Alternadas: com milho ou sorgo a cada 4
fileiras de algodão.

5. Produtividade
Em 14 ensaios regionais conduzidos nos Esta

dos do Ceará. Rio Grande do Norte, Paraíba e
Pernambuco, nos anos de 1983, 1984 e 1985,
observou-se que esta cultivar apresentou uma
produtividade de 468 kg/ha em culturas de 1°,
2° e 3~ anos. Esta produtividade foi 16% superior
à da Veludo C-71 e 3% inferior à da CNPA 2M,
cultivares com ampla utilizaçãoregional. Deve ser
ressaltado que nestes ensaios foram utilizadoses
paçamentos largos (2xlm) e manejo cultural con
siderados não adequados à cultivar CNPA3M.

No Campo Experimental de Patos, PB,em cam
pos de produção de sementes com manejo ade
quado e sem adubação, esta cultivar apresentou
as seguintes produtividade médias:

1° ano: 430 kg/ha
2° ano: 910 kg/ha
3° ano: 1.370 kg/ha
4· ano: 440 kg/ha
5° ano: 300 kg/ha"

Como se vê, Sr Presidente. Sr" e Srs. Consti
tuintes, é de soluções como estas que precisa
mos, nós da Paraíba e do Nordeste. Significam.
inegavelmente, o renascer e de novas perspec
tivas para a economia paraibana, cujo maior es
teio. em todos os tempos, foi o algodão. Espera
mos que o novo algodão paraibano dê certo. e
não podemos regatear aplausos à Embrapa e ao
CNPA de Campina Grande pelo seu trabalho e

pelo êxito de suas pesquisas. a título de estímulos
para que continuem, através de seu chefe e técni
cos, a trabalhar em favor do setor primário da
nossa economia.

Agora. não nos esqueçamos de pressionar os
bancos fiscais para que voltem a financiar a cultu
ra do algodão na Paraíba e no Nordeste, suspen
sos tais fmanciamentos em função de praga do
bicudo e da pouca produtividade de nossos algo
doais.

Ficam aqui o registro e o apelo.

O SR, PAULO DELGADO (PT- MG. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!"" é Srs. Constituintes, foivitima de um atentado
à bala, hoje, às lOh, o dirigente sindical e do
Partido dos Trabalhadores no Maranhão, "Luís Vila
Nova, no distrito de Sagrima, Município de Santa
Luzia, Maranhão. VIla Nova. que é militante do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
foi candidato pelo PT a Governador. em 1982.
e em 1985 candidato a Prefeito de São Luís.

Vila Nova estava à porta da casa de um compa
nheiro trabalhador de Sagrima aguardando técni
cos do INCM a quem iria acompanhar numa
vistoriaà Fazenda União, de propriedade do grupo
com o mesmo nome. Passou diante de casa uma
camioneta, do qual o fazendeiro Fernando Brasi
leiro, dono da Fazenda União, juntamente com
capangas, desferiram vários tiros contra o grupo,
atingindo com um tiro nas costelas um traba
lhador que estava ao lado de Vila Nova. Acredi
ta-se que o alvo do fazendeiro era o dirigente
do PT, porque ele vem apoiando o movimento
dos 1.200 trabalhadores que vivem e produzem
na área.

O conflito nessa fazenda começou em outubro
do ano passado, quando os 1.200 trabalhadores
que a ocupavam foram expulsos a mando de
Fernando Brasileiro. Os trabalhdores voltaram a
ocupar a área. e há poucos dias 400 deles foram
cercados por 120 homens armados, segundo in
formações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Santa Luzia.

O fato foi denunciado às autoridades estaduais
e federais. mas nenhuma providência para garan
tir a vida desses trabalhadores foi tomada. Os
trabalhadores não têm outra alternativa de traba
lho na região, e a Fazenda União está em processo
de vistoria para desapropriação, que vem sendo
sucessivamente protelada.

Luís Vila Nova corre sério perigo de vida. O
fazendeiro e os pistoleiros que tentaram matá-lo
hoje certamente continuarão tentando assassiná
lo. Por isso, estamos solicitando ao Presidente
da República e ao Ministro da Justiça providên
cias no sentido de garantir a vida e a segurança
de Luís Vila Nova e dos trabalhadores ameaçados
pelos latifundiários no Município de Santa Luzia.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PMDB - PA
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, estamos apresentando emen
das ao Anteprojeto de Constituição suprimindo
os dois itens que estabelecem, de maneira absur
da, como norma constitucional, que os produtos
manufaturados destinados à exportação são isen
tos do ICM e do IPI.

Esta norma, que também consta do Projeto
Afonso Arinos, elaborado pela Comissão dos No
táveis, demonstra de maneira clara e insofismável
a grande influência do capital, do poder econô
mico, que tem maioria de representantes entre

os Parlamentares que compõem esta Assembléia
Nacional Constituinte.

Em primeiro lugar. devemos fazer uma politica
que priorize o mercado interno. que atenda a ne
cessidade de consumo do povo brasileiro e que.
para exportação, reserve apenas o que for exce
dente. Somos, portanto, contrários à atual política
econômica de Governo, que. à custa de enormes
sacrificios do nosso povo, faztudo quanto é possí
vel para ampliar nossas exportações.

Ainda que o estímulo à exportação. em determi
nado momento polítíco, seja estremamente nec
cessário, isso jamais poderia constar da nossa
Constituição. Mesmo porque se toma dificil definir
o que seja produto manufaturado. Hbje.na Região
Amazônica. de onde se exportam grandes quanti
dades de minérios e madeiras, enquanto o cida
dão brasileiro comum é obrigado a pagar seus
impostos, a simples lavagem de um minério ou
a transformação das toras de madeiras em pesa
das pranchas já os tomam isentas de taxação.

E um crime que se comete contra o povo, pois
hoje as exportações das nossas riquezas, com
todo o sacrificio a que se submete a Nação, não
dão sequer para pagar os juros da duvidosa dívida
externa, e não deixando impostos. não deixando
beneficios. apenas buracos e florestas arrasadas.

Estas são as razões de não aceitarmos estas
isenções como normas constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Está
findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente.

Vai-se passar ao Horário de
V- Comunicação das Uderanças

O SR. ALUíziO BEZERRA- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação, como
líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o nobre Constituinte.

O SR. ALUíziO BEZERRA (PMDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""'
e Srs. Constituintes. estamos enfatizando desta
tribuna apelo sobre assunto do interesse de toda
a Região Norte, pois diz respeito ao problema
da produção e da comercialização de borracha
da Amazônia, sobretudo nos Estados do Acre.
Rondônia, Amazonas, Pará, principalmente, e o
Território de Roraima. em parte. O ponto principal
dessa questão é a atualização dos preços da bor
racha, para viabilizara produção ao nível do pri
meiro produtor. que é o seringueiro, e para o
setor intermediário. que é o seringalista. Caso con
trário, se essa política não for bem definida. aquela
região será altamente prejudicada. Temos a res
ponsabilidade. hoje, no Govemo, de resolver o
problema da produção e da comercialização da
borracha, um dos pontos básicos da sobrevivên
cia econômica dos Estados da Amazônia. Sabe
mos dos esforços que têm sido feitos pelo atual
Superintendente da Sudhevea e dos encaminha
mentos dirigidos ao Ministro da Indústria e do
Comércio. Na qualidade de Líder do PMDB, faço,
desta tribuna, um apelo aos órgãos citados 
Sudhevea e Ministérioda Indústria e do Comércio
- no sentido de agilizar a discussão e o encami
nhamento de propostas concretas que permitam,
no mais curto espaço de tempo, o ajuste dos
preços da borracha. para viabilizar a produção
a nível dos produtores do interior. Já há uma
reivindicação formulada, desta tribuna, àqueles
dois órgãos, para a qual, em nome da bancada
do PMDB,solicitamos agilização. Caso contrário.
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teremos. grandes prejuízos sociais, porque os se
ringueiros e produtores, não podendo ter o preço
certo e compensador, estão migrando para as
sedes dos Municipios, em busca de solução para
seus problemas familiares.

Do ponto de vista da produção da borracha,
temos dados estatísticos que comprovam uma
queda brusca, nos últimos cinco anos, em toda
a Amazônia.Portanto, nosso pedido dirigidotanto
à Sudhevea quanto ao Ministério da Indústria e
do Comércio é no sentido de que estudos sejam
agilizados e, mais curto espaço de tempo, seja
fixadopreço justo para o produto, o que tem sido
objeto de reivindicaçõestanto por parte dos serin
gueiros, através de seus órgãos representativos,
como por parte dos usineiros. (Palmas.)

A SI'" Benedita da Silva - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação, como
Uderdo PT.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra a nobre Constituinte.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI'"'
e Srs. Constituintes, o Partido dos Trabalhadores
tem tomado providências no sentido de exigir
apuração e punição dos responsáveis pelos fatos
ocorridos em São Paulo,bem como está solidário
com as famíllas dos presos. Hoje, conclamamos
os partidos políticos para que também exijam as
providências cabíveis,porque não podemos con
viver com uma situação de insegurança como
esta.

Estamos inseridos numa sociedade cujos mol
des capitalistas trazem a manifesto um discurso
- que eu gostaria de enfocar desta tribuna, neste
momento - em que o homem se define a partir
de sua produção. E obervamos que o indivíduo
se toma valorizadona razão diretadesta produção,
desde que a coisa a ser produzida esteja em acor
do com os valores supostos pela sociedade como
seus bens necessários. Disse o psicanalista Sérgio
Augusto Passos que o produto ganha aqui a sua
"mais valia". Como podemos analisar, não inte
ressa o sujeito em questão, a sua subjetividade,
na medida em que esta somente se poderia ex
pressar-se na faladesse sujeito,pondo em evidên
cia o seu desejo. Assim sendo, não é, segundo
o psicanalista, o homem que defme o valor de
sua produção, e sim a sua produção que lhe con
fere o lugar de "homem de bem".

Portanto, essa disposição das leis, em que a
sociedade se estrutura, corre o risco de ter a sua
interpretação colocada em termos de dualidade
opositiva bem/mal, dentro/fora da lei, certo/erra
do, mais forte/mais fraco, e assim surgem no seio
dessa sociedade individuos que terão as relações
mais distorcidas com a lei, quer se lhe opondo,
quer se colocando no lugar da lei. O sujeito faz
a sua própria lei.Nitidamente, aqui, está o homem
reduzido ao valor de "coisa", enquanto coisa é
produto dessa mesma sociedade. A sociedade
cria seus mitos, que, como fantasmas, deverão
ficar desde sempre excluídos.

Como se sabe, o sistema penitenciário é o resul
tado desta desvalorização. Sistema carcerário fa
lho não recupera criminoso. Qualquer que tenha
sido o crime cometido, o ex-presidiáriovai pagar
por ele a vida inteira,porque a sociedade o discri
mina e o rejeita, fechando-lhe todas a portas e
apontando a reincidência como única alternatIva.
As estimativas são inquietantes e alertam: apenas

5% dos presos que passam pelo sistema carce
rário se recuperam e deixam de delinqüir.A causa
principal da reincidência, na opinião de muitos,
é a falta de reeducação que deveria ser feita por
pessoas especializadas. Temos de ter pessoas
certas trabalhando nos lugares certos. Mas isso
não ocorre. E o que vimos foi o trágico aconteci
mento da penitenciária do Estado de São Paulo.

É a respeito deste acontecimento que assomo
à tribuna para relatar aos Srs. Constituintes uma
experiência, quando tive a oportunidade de, on
tem, dia 2 de agosto, ir à penitenciária, atendendo
à solicitação de esposas, mães e irmãs de presi
diários.Sendo ontem dia de visitas,assisti, perple
xa, ao desespero dos familiares que desejavam
saber notícias a respeito de seus internos; saber
quem estava morto ou vivo, enfim,visitá-los.Dian
te desta situação, como representante política,as
sociei-me às preocupações e me dirigi à Segu
rança da penitenciária, identifiquei-me, a fim de
ter acesso à direção da mesma. Aguardei aproxi
madamente 20 minutos para, com surpresa, rece
ber a resposta de que só poderia falar com a
direção - segundo o segurança, após consultas
à direção - se tivesse autorização por escrito
do Juiz ou do Governador Orestes Quércia. Insisti
para que pelo menos pudesse ter acesso à autori
dade reponsável naquele momento peja adminis
tração, o que não foi possível, tudo isto diante
dos familiarese da imprensa, que-se encontravam
no local. Achei um absurdo a falta de dignidade
da direção em não receber uma representante
do povo no exercício da sua função, e não respei
tar sequer o que chamo de burocracia do atendi
mento comum a qualquer cidadão que deseje
diretamente falar com a direção.

O autoristarismo, o arbítrio constatado ali por
mim fez-me trazer a esta casa de leis não apenas
fatos que comprovam a hostilidade de tratamento
à classe política e à soberania estigmatizada, co
mo a perplexidade da inversão de valores, na me
dida em que, como Constituinte, teremos de ser
portadores de passaporte para ir e vir no atendi
mento à população, passaporte esse que não de
verá ser autorizado pelo ltamaraty, mais sim por
governadores, que colocam a sociedade numa
insegurança total, na medida em que o Estado
se ausenta de sua responsabilidade de garantir
a cidadania e de oferecer mínimas condições de
vida às populações carentes, contribuindo cada
vez mais para o crescimento das organizações
criminosas e para a permanência do problema,
com a repressão generalizada e caracterizada na
violenta política do Governo, que traz a insatis
fação geral, descrédito no âmbito estadual e fede
ral,pela inércia e impotência diante da crise social,
econômica e política. Tudo isso associado à vio
lência de acionar gatilhos que não os salariais,
mas de arrocho, trazendo, fome e miséria para
o extermínio da classe trabalhadora.

Sr. Presidente, S...•e Srs. Constituintes,voltando
ao fato ocorrido na quarta-feira passada, pergun
to: como podem os encarcerados possuir armas
consideradas leves e pesadas? Entrou no bolso,
no ovo, no pão, na farinha, no maço de cigarros?
Onde? Como? Haviaentre as reclamações sobre
violências naquela instituição algumas que eram
resultado da insatisfação dos detentos e seus fa
miliares, tanto quanto dos próprios funcionários.
Quero localizaralgumas delas: reivindicaçãosala
rial dos agentes penitenciários; escassez de água
potável; insuficiência de extintores; precariedade

das condições sanitárias; omissão de socorro mé
dico; apuração de desvio de material; mutirão de
juízes e procuradores.

Será que não se pode mais constatar as irregu
laridades? Não se tem mais espaço para·diálogo,
para acordo? Era o mínimo que se pedia, segundo
as declarações dos familiares e do dossiê entre
gue ao Secretário de Justiça de São Paulo, no
mês de junho, pelo Centro Santos Dias de Direitos
Humanos.

Como observamos, a burocracia é o maior en
trave para os presos, que têm direito a benefícios,
como anistia, liberdade condicional, redução de
pena, indulto, e transferência. Só no Estado do
Espírito Santo há mais de 100 presos com penas
vencidas, e esperam decisão do Conselho Peni
tenciário.

Vivemosum caos total a nível de política peni
tenciária. Por um lado, a questão econômica con
tribui cada vez mais para o quadro que traçamos:
da violência, e do crescimento das organizações
criminosas, com um sistema carcerário falho que
não recupera criminoso. Por outro lado, existe
a corrupção administrativa,o ingresso de pessoas
com situação irregular nos quadros da polícia,
a intolerância, a intransigência e o autoritarismo
dos governos.

Se não tomarmos providências através de leis
que possam ser fiscalizadasno seu cumprimento
e que propociem uma reeducação com garantias
de acabarem com a ociosidade dos internos, de
trazer segurança para seus familiares, reformu
lando o Poder Judiciário, principalmente para que
seja mais ágil, aplicando também uma política
social de reintegração dos ex-presidiários,havere
mos de assistir a muitas cenas como estas ocor
ridas em São Paulo.

Todos nós observamos o que aconteceu em
São Paulo. inclusive,quero denunciar que no exer
cício do meu mandato, na função de represen
tante política,e a pedido das famíliasdos presidiá
rios, estive na penitenciária de São Paulo. Repito:
fui impedida de entrar e de ter acesso à direção
administrativa daquela penitenciária, sob a alega
ção de que só poderia fazê-lo se tivesse o aval
do Juiz ou do Governador Orestes Quércia. Perce
bi, naquele momento, que houve uma inversão
de valores e como a classe política está despres
tigiada.

Gostaria de ressaltar que ontem foi a Deputada
Constituinte Benedita da Silvae que amanhã po
derá ser o Congresso como um todo, na medida
em que não temos mais condições sequer de
ir às instituições e ser recebidos pelas suas dire
ções administrativas.

Penso que é muito importante para nós - que
estamos aqui - a soberania da Constituinte. Pre
cisamos de um passaporte para ir e vir, não ape
nas quando na prestação de serviços ao eleito
rado, mas cumprindo os compromissos assumi
dos com a sociedade.

Espero receber a solidariedade desta Casa.
Estou encaminhando expediente à Presidência

da Constituinte e como faremos, na medida em
que teremos, neste mesmo exercício de ir e vir,
neste País, de ir às instituições, pois deveremos
ser recebidos sem termos necessariamente de
passar pelo aval de Juízes ou Governadores de
Estado.

Agradeço a solidariedade e espero a manifes
tação de outros partidos para uma questão que
se coloca em pauta para mim, que é a da sobe-
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rania dessa Constituinte e o direito de ir e vir
de cada um de nós enquanto cidadãos. (Muito
bem! Palmas.)

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação, como
Líder do PCB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o nobre Constituinte.

O SR. FERNANDO SANTANA (pCB - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Constituintes, discute-se hoje, em todo o
Brasil, a possibilidade de mvestimentos estran
geiros por conta de nossa imensa dívida externa,
que já alcança 112 bilhões de dólares.

Ora, Sr. Presidente, se admitirmos um juro de
9% e que as taxas atuais mais os spreads exce
dem esse total, iremos necessitar, na atual situa
ção, de precisamente 10 bilhões de dólares de
juros só para o serviço da dívida. Se conside
rarmos o balanço de pagamento, verificaremos
que, além do serviço da dívida, temos de pagar
os dtvidendos das empresas multmacionais, os
seguros, os fretes e outros itens que entram no
balanço de pagamento. Evidentemente, essa so
ma de dez passana talvez a dezoito bilhões de
dólares.

Ora, Sr. Presidente, se temos de pagar dez bi
lhões de dólares por ano só de juros - ou talvez
mais, dependendo da flutuação dessa taxa - co
mo então abrir à aplicação os investimentos dessa
dívidana indústria nacional?

Acreditamos que antes de qualquer tentativa
de investimento da dívida nas indústrias do Pais,
o Governo deveria obrigar as multinacionais a
transformarem os empréstimos que trouxeram
em capital de risco.

Em segundo lugar, a negociação teria de ser
feita para reduzir substancialmente os juros. Essa
redução dos juros constitui a etapa mais impor
tante na discussão da dívida, porque não adianta
dinheiro novo - fresh money, como dizem 
entrar no Pais nas mesmas condições dos atuais
empréstimos. Com essas taxas de juros, não há
qualquer possibilidade de o País honrar seus com
promissos externos.

Por outro lado, o homem que gerenciou a divida
externa brasileira durante muitos anos, o Sr. Ge
bauer, do Citicorp - que tinha e tem a maior
quantidade de empréstimos em nosso País, e por
isso mesmo o seu gerente era o encarregado
de coordenar os 700 bancos pequenos e grandes
aos quais estamos presos por essa dívida -, é
hoje um homem preso nos Estados Unidos por
ter falsificado assinaturas em chegues, sacando
das contas de brasileiros lá nas agências de Nova
York. E esses brasileiros não reclamaram coisa
alguma, porque esses dólares eram contraban
deados - evidentemente que eles não poderiam
reclamar: foram roubados e ficaram roubados.

Ora, se o Sr. Gebauer foicapaz de roubar contas
de particulares, o que dizer do seu gerenciamento
sobre um global de noventa bilhões de dólares,
reunindo todos os bancos para discutir os chama
dos acordos que se faziam duas ou três vezes,
quase todos os anos? Evidentemente que esse
cidadão está sob suspeita. E se ele foi capaz de
roubar os particulares, por que não seria capaz
de reunir esses bancos e adquirir ou pedir comis
sões para arreglar os negócios do nosso País?

Sr. Presidente, na época do Presidente Vargas,
o Ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha, quando

declarou a moratória, em 1934, verificou que só
na Casa Rotschild tínhamos 30 milhões de libras
que estavam sendo debitadas e que já haviam
sido pagas. Naquela época, na década de 30,
o Brasil devia a muito poucas ínstíturçôes Pois
bem, a Casa Rotschild, diante das provas apresen
tadas por Osvaldo Aranha e Valentim Bolsas, seu
Secretário-Geral, foi obrigada a entregar os bilhe
tes quitados de 30 milhões de libras e fazer o
estorno dos juros que vinha cobrando desde a
época em que elas haviam sido pagas. Se isso
aconteceu - e acontece no presente, pois são
muitos os empresários brasileiros que estão nos
tribunais reclamando inserções de dívidas nos ex
tratos das chamadas 63 - e acontece com parti
culares, que têm cuidado e acompanham correta
mente todas as variações da sua dívida, o que
dizer, então, de 700 contratos, que as autoridades
não têm tempo sequer de olhar, porque viajam
tanto na discussão da dívida que não há como
exammá-Ios?

Ora, Sr. Presidente, acreditamos que essa mo
ratória deve ser mantida, e que o Grupo de Carta
gena deve agir coletivamente, apresentando-se
diante da banca internacional como uma unidade
latino-americana, de tal modo que o peso de to
dos os países latino-americanos seja muito supe
nor ao peso do Brasil, da Argentina e do México.
A dívida brasileira hoje está sendo oferecida nas
bancas mternacionais com 40% de deságio. Sig
nificaque, de 100 bilhões, quem a quiser comprar
o faz por 60 bilhões. Então, o Brasil deve apro
veitar as negociações e reduzir, de acordo com
o deságro internacional, a sua dívida de 100 bi
lhões para 60 bilhões de dólares, e ainda fazer
as auditorias. Conseqüentemente, só depois des
sa díscussão política e da redução substancial
dos juros é que se pode pensar se é possível
ou não permitir o investimento de capitais estran
geiros da dívida nas mdústrias do País.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Fernando San
tana o Sr. Jorge Arbage, 2°_Vice-Presidente
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. IIlysses Guimarães, Presidente.

O Sr. Gastone Righi, Líder do PTB - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunica
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, há cerca de um mês e meio, o Ministro
do Trabalho, Almir Pazzianoto, proferiu uma pa
lestra na Escola Superior de Guerra referindo-se
ão salário mínimo existente no Brasil.

Prestamos muita atenção aos termos dessa pa
lestra, guardamos silêncio sobre ela, respeitando
a natural autoria sobre a matéria, que deveria per
tencer ao PMDB.No entanto, o PMDBfez tábula
rasa do que o Sr. Ministrotratou naquela palestra
e que depois desdobrou através de sucessivas
entrevistas pela imprensa.

Realmente, no Brasil vivemos com o mais avil
tante de todos os salários mínimos do mundo:
33 dólares mensais, ou seja, menos do que ganha
por dia como salário mínimo um trabalhador nor
te-americano, e nem se diga ou se pense que
são poucos os que percebem o salário mínimo
no Brasil. Cerca de dezessete milhões e meio de

trabalhadores, 27% da força produtiva nacional,
ganham até um salário mínimo.

E o que significam esses míseros Cz$ 1.900,OO?
Significam 1/3 do necessário para que um traba
lhador possa alimentar-se. A alimentação estima
da para um trabalhador sobreviver, cerca de 3.400
calorias, é obtida através de uma ração balan
ceada, onde se incluem carne, lerte, ovos, arroz
e feijão, que custaria, na moeda de trabalho de
hoje, cerca de 460 horas de trabalho de um único
assalariado percebendo o salário mínimo. Imagi
nem, portanto, que um trabalhador brasileiro deve
trabalhar três meses para comer um único mês.
Pior:aí não se incluem vestuário, habitação, trans
porte, saúde, educação, lazer e muito menos a
família, é claro.

Como pode o maior partido do Ocidente agora
falar em justiça social ou o Governo Sarney dizer
que seu Governo é voltado para o social, quando
aqui se permite e se estabelece um salário mínimo
vil, chão, dolorosamente penoso como este de
33 dólares por mês? Disseram que o Ministro
Bresser iria tomar providência, mas como S. Ex'
pode fazer isso, sabendo-se que essa é uma maté
ria que nos vem devorando de forma clamorosa,
denunciada pelo próprio Ministro do Trabalho
deste Governo? As medidas necessárias já deve
riam ter sido tomadas. É preciso que se corrija
essa violência praticada contra os trabalhadores.

Finalmente, Sr. Presidente, com referência ao
Plano Bresser, de que V.Ex"é ardoroso defensor,
trago um informe da Federação dos Metalúrgicos
do Estado de São Paulo, corroborada por todas
as instituições de pesquisas. Segundo ele, os salá
rios estão defasados na seguinte medida: o resí
duo, até o Plano Bresser, em 21,26%; a inflação
de junho é de 26,06% e a estimativa para julho
de 3,5%, o que resulta numa defasagem total
dos salários dos trabalhadores de 58,21 %.Portan
to, quem está pagando o preço deste combate
à inflação são os salários.

O Mirustérioda Fazenda faz vista grossa e ouvi
dos moucos ao ganho dos banqueiros e das insti
tuições financeiras. O Banco ltaú teve 500 e tantos
milhões de dólares de lucro, apenas no último
semestre. O Banco do Brasil, 36 bilhões de lucro,
também no último semestre. Enfim, a totalidade
dos bancos lucrou, no último semestre, vários
bilhões de dólares, enquanto os trabalhadores
brasileiros estão pagando, com a perda de 58%
dos seus salários reais, esse pseudocombate à
inflação. Daí a greve do dia 20, que se aproxima
Oxalá a greve tenha sucesso e venha a ser uma
advertência aos governantes atuais, principalmen
te ao PMDB, que tem a responsabilidade de não
poder fugir dos seus discursos de campanha.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, pe
ço a palavra para uma comunicação, como Líder
doPDT.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs Consti
tuintes, regozijamo-nos, nós, do PDT, em verificar
a tônica dos pronunciamentos de hoje na Assem
bléia Nacional Constituinte, demonstrando uma
preocupação acentuada com os níveis de salários,
com a perda da capacidade de compra e de con
sumo com o confisco salarial que vem sofrendo
de maneira brutal e vil o trabalhador brasileiro,
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especialmente no Governo da Nova República.
E regozijamo-nos, Sr. Presidente e Srs, Consti
tuintes, porque foi o PDT, através do pronuncia
mento do Iider nacional Leonel Brizola,que, cinco
dias após a edição e o lançamento do Plano Cru
zado, denunciou, de maneira contundente, que
o trabalhador brasileiro sofrera, naquele instante,
um confisco brutal no seu poder de compra e
no seu salário. Denunciamos, pelas emissoras de
rádio e televisão brasileiras, àquela época, que
o trabalhador brasileiro estava percebendo o me
nor salário de toda a história do nosso País. Nosso
pronunciamento certamente ficou obscurecido,
não calou fundo como deveria, em razão da pro
paganda organizada, maciça, em torno da deifica
ção, da valorização do Plano Cruzado. Muitas dis
torções foram oficialmente veiculadas para tentar
desmentir e desmerecer nosso pronunciamento,
nossa visão, nossa posição central. Hoje,são mui
tas as vozes que se somam às nossas no cenário
político do nosso País. São muitos os partidos,
os homens públicos e os grupos políticos que
já não têm mais como esconder que de nada
adianta o discurso oficialou a propaganda maciça
organizada oficialmente para desmentir a reali
dade crua, vil e dura, de que o trabalhador brasi
leiro, atualmente, ganha menos do que em qual
quer outra fase da nossa História.

Ontem, a imprensa brasileira, cumprindo seu
dever cívico de analisar os fatos e informar corre
tamente o povo do nosso País, através do Correio
Brazlliense, esse prestigioso jornal da capital
brasileira, publicou uma relação, atualizada em
valores de cruzados de hoje, da evolução do salá
rio mínimo em nosso País, da qual peço, Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, a transcrição nos Anais
da Assembléia Nacional Constituinte. Essa tabela
começa por atualizar o valor do primeiro salário
mínimo, fixado em 1944 pelo Governo Getúlio
Vargas. Aliás, não foi o primeiro salário mínimo
fixado, pois outro já o fora antes, mas que reflete
a média do salário mínimo do Governo Vargas
aínda, no período até 1945 e que correspondia
a Cz$ 3.074,91; depois, em 1947, a Cz$ 2.052,60;
e, em 1951, a Cz$ 1.390,72, período em que efeti
vamente o salário mínimo baixou, durante o Go
verno do Presidente Dutra, que resultou da aliança
do PSD com a UDN, predecessora e inspiradora
da Aliança Democrática que hoje govema o País.
No período da aliança do PSD com a UDN,inspi
radora, repito, da Aliança Democrática do PFL
com o PMDB- aliás, quase todos os integrantes
do Governo atual, assim como os líderes desses
dois partidos militaram anteriormente ou se inspi
raram na militância do PSD e da UDNpara repro
duzir na História do nosso País a política oficial
daquele perído -, o salário mínimo não sofreu
qualquer acréscimo. Mesmo com a inflação do
pós-guerra, o salário mínimo foi contido e seus
valores atuais indicam, para 1947, Cz$ 2.052,60,
e para 1951, Cz$ 1.390,72.

O mesmo jornal revela que em 1956 o salário
mínimo foi elevado para valor equivalente a Cz$
6.109,02. Era o início do período de governo do
Presidente Juscelino Kubitschek, quando coman
dava a política salarial e trabalhista deste País o
Vice-Presidente João Goulart. Era o PTB, partido
antecessor do nosso PDT, que ditava as políticas
salarial e trabalhista do Brasil, sendo o responsável
pela condução do Ministériodo Trabalho. Naque·
la época, os trabalhistas conseguiram elevar, em

termos reais, o salário mínimo para Cz!? 6.109,00,
em valores atuais.

Posteriormente, em 1964, no final do Governo
João Goulart, o salário rnímmo correspondía a
Cz$ 4.089,27. Mesmo durante o duro arrocho sa
larial que o regime militar impôs aos trabalha
dores brasileiros, o salário mínimo não caiu aos
níveis atuais. Hoje, se encontra em Cz$ 1.969,92,
o que representa o espelho da política salarial
oficial de nosso Govemo.

Com esse salário mínimo oficial,assim tão con
fiscado, verificamos que a política oficial da Nova
República, da Aliança Democrática, portanto, do
PMDB e do PFL, é idêntica, reproduz a mesma
política de confisco salarial da aliança feita no
Governo do Presidente Dutra, entre UDNe o PSD.

Proclama o PDT a necessidade urgente da revi
são dos níveis do salário mínimo. E nós, do parti
do, mesmo que sob protestos e proclamações,
tomaremos todas as iniciativas legislativas neces
sárias a que o salário atinja os níveis razoáveis
já registrados na História do País, sob o comando
do antigo trabalhismo. (Palmas)

TABElAA QUE SEREFERE O ORADOR:

Correio Brazillense - 3-8-87.

ALTOS E BAIXOS

DO SAL'\RIO MÍNIMO

Obs: Deflacionado a preços de junho de 87
(com inflação estimada em 28% nesse mês)

1944-Cz$ 3.074,91 (Governo Getúlio Var-
gas)

1947 -Cz$ 2.052,60
1951-Cz$ 1.390,72
1956-Cz$ 6.109,02 (o maior da história do

País)
1964-Cz$ 4.089,27 (início do regime militar)
1969-Cz$ 3.546,41 (auge do regime militar)
1979-Cz$ 3.731,81 (início do Governo Fi-

gueiredo)
1984-Cz$ 2.488,75 (fim do ciclo militar)
1985-Cz$ 2.522,15 (início da Nova Repú

blica)
1986 - Cz$ 2.538,88 (vigência do Plano Cru

zado)
março/1987 -Cz$ 2.101,21 (economia total

mente desorganizada)
junhol1987 - Cz$ 1.969,92 (início do Plano

Bresser)
Fonte: Diário Oficial da União

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação, como Líder
do PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, a conversão da dívida extema em
capital de risco está tomando contornos cada vez
mais sérios no País. N.é agora tem-se falado ape
nas na conversão dos juros da dívida externa.
Ontem, o Ministro da Fazenda Bresser Pereira,
no programa "Crítica e Autocrítica", admitiu a
conversão não somente dos juros, mas também
do princial da dívida externa. Tem-se discutido
até o momento se a conversão deve ou não ser
feita.Agora vem a público o Deputado José Serra,
através do Jornal do Brasil de ontem, a fim

de colocar que a conversão já é realidade prática
no Pais.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, somos con
trários à conversão da dívida em capital de risco,
porque isto significa o reconhecimento do mono
tante da dívida externa. Sabemos muito bem que
parte ponderável da dívida decorreu de manípu
lações de banqueiros internacionais. Por isso o
PC do B defende a suspensão do pagamento
da dívida extema e a criação de audítoria política
para investigar as razões e o montante real da
dívida externa.

Além do mais, a conversão da dívida em capital
de risco também significará um grave processo
de desnacionalização da economia brasileira. O
Jornal do Brasíl, em matéria veiculada há pou
cos dias, diz que apenas 10 bilhões de dólares
seriam suficientes para que as empresas estran
geiras assumissem o controle das 50 maiores
empresas do País. Isto significará, inevitavelmente,
repito, grave processo de desnacionalização da
economia brasileira.

Com apenas 10%, teremos, portanto, o grosso
do parque industrial nas mãos das empresas mul
tinacionais e o País continuará devendo 100 bi
lhões de dólares. Por isso, queremos aqui rnaní
festar o nosso repúdio, pois o Governo da Nova
República, através do Sr. Bresser Pereira, continua
tomando decisões da mais grave importância,
atropelando a Assembléia Nacional Constituinte,
colocando em prática métodos da ditadura militar
no que diz respeito às questões da política econô
mica, não levando em consideração o necessário
aval da Casa.

A Comissão de Sistematização aprovou projeto
de decisão suspendendo a conversão dos juros
em capital de risco. O mínimo que se poderia
esperar é que o Govemo respeitasse esta Casa
até o momento em que o plenário da Assembléia
Nacional Constituinte viesse a se posicionar em
torno da questão.

Estranha-nos que até agora o Presidente da
Casa, Dr. Ulysses Guimarães, não tenha colocado
o projeto de decisão para ser apreciado pelo ple
nário da Assembléia Nacional Constituinte.

O PC do B, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
entrará hoje com pedido de informação ao Minis
tério da Fazenda. Deverá ele confirmar ou não
as declarações do Deputado José Serra de que
o processo de conversão da dívida em capital
de risco já é realidade no País.

Havendo confirmação, conclui-se que estamos
aqui discutindo algo que o Governo já está prati
cando, passando por cima da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Queremos também que o Minis
tro da Fazenda exponha sua proposta e o projeto
de encaminhamento em relação à dívida externa;
e ainda, por que o Ministério da Fazenda adota
essa política, enquanto a Assembléia Nacional
Constituinte se encontra na fase de discussão dos
métodos a serem adotados em relação à dívida
extema.

Portanto, solicito a V. EX, em nome da Líde
rança do meu Partido, Presidente Ulysses Guima
rães, que coloque em votação no plenário da As·
sembléia Nacional Constituinte, o mais urgente
mente possível, o projeto de decisão relativo à
conversão da dívida externa em capital de risco.

Caso contrário, estará V. Ex' sendo conivente
com a política que atropela a soberania da Assem
bléia Nacional Constituinte.
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o que está em jogo são os interesses maiores
desta Nação. Compete, portanto, à Assembléia
Nacional Constituinte, e não ao Governo ou ao
Ministro da Fazenda, decidir o que é bom para
os brasileiros. (Palmas.)

o Sr. Siqueira Campos- Sr. Presidente, pe
ço a palavra para uma comunicação, como Líder
PDC.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

o SR. SIQQEIRA CAMPOS (PDC - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Democrata Cristão está redigindo requeri
mento de informação ao Poder Executivo sobre
a situação das empresas estatais. Não entende
mos. O Presidente José Sarney, o Ministro da
Fazenda, o Ministro do Planejamento têm dito
e reiterado que há um processo de privatização
das estatais. Como todos sabemos, as estatais
estão levando o País ao caos, à ruína, à falência,
e o Governo está empurrando o problema com
a barriga. A questão é muito séria, muito grave,
e precisa de decisão urgente.

Estamos requerendo ao Governo informações
sobre o prejuízo das estatais no ano passado, em
presa por empresa. O Govemo precisa adotar as
providências cabíveis. Inclusive solicitamos infor
mações sobre quais providências foram adotadas,
até aqui, para privatização das empresas que, nas
mãos dos tecnocratas, só levam o Brasil ao caos
e à falência, como já disse.

O Partido Democrata Cristão denuncia a omis
são por parte do Governo Federal, situação que
ninguém entende. A privatização das estatais de
pende apenas do Governo - não da Petrobrás,
da Eletrobrás, de empresas indispensáveis à segu
rança nacional, ao bem-estar dos brasileiros, que
prestam serviços públicos relevantes, que não po
dem passar para as mãos de particulares. Mas
o Governo não foiconstituído paravender banana,
nem tecido, nem feijão, Sr. Presidente.

É preciso privatizar essas empresas, acabar
com o déficit público, a fim de que o País entre
nos caminhos da prosperidade

o Sr. AmauryMüller- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. AMACIRY MÜLLER (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão
ordinária da última sexta-feira reiterei à Mesa
questão de ordem que havia formulado no dia
anterior a V. Ex'. Louvei-me, então, em dispo
sitivos regimentaiS. Presidia a sessão o ilustre
Constituinte Mauro Benevides, que me prometeu
dar hoje uma resposta, quando V. Ex', estivesse
presidindo a sessão.

Minha questão de ordem é a seguinte: o avulso
da sessão de hoje, na página dois, informa, a
título de observação:

"2) Não haverá Breves Comunicações e
Comunicações de Liderança nas sessões ex
traordinárias, para a discussão de temas es
pecíficos,"

Ora, Sr. Presidente, o § 8° do art. 34 diz textual
mente:

"Havendo Ordem do Dia, o tempo da ses
são será destinado à apreciação das matérias
dela constantes."

Agora, quero a chamar atenção de V. Ex"para
o restante do texto do § 8°:

"§ 8°. Havendo Ordem do Dia, o tempo
da sessão será destinado à apeciação das
matérias dela constantes, ressalvados os pe
ríodos reservados à leitura da ata e do expe
diente, os destinados a breves comunicações
e às comunicações de Liderança, reduzidos
pela metade."

Adecisão de V.Ex" não contempla este aspecto
do Regimento Interno. Ou as sessões extraordi
nárias obedecem ao § 8° do art 34, ou V. Ex"
observa o que dispõe o art. 81 do mesmo Regi
mento.

"Art. 81. O Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte poderá ser alterado por
projeto de resolução de iniciativa:
1- da Mesa da Assembléia Nacional

Constituinte;
11- ..
§ 10 No caso do inciso Ideste artigo, pu

blicado e distribuído o projeto, em avulsos,
será convocada sessão, a reahzar-se dentro
de 5 (cinco) dias, destinada à sua discussão,
em turno único."

Ora, Sr. Presidente, de duas uma: ou V. Ex'
contempla o que dispõe o § 89, autorizando os
períodos destmados às Breves Comunicações e
às Comunicações de Liderança reduzidos à meta
de, ou encaminha à Assembléia Nacional Consti
tuinte o projeto de resolução tal como dispõe
o § 1o do art. 81. Do contrário, V.Ex"estará atrope
lando o Regimento Interno. E não posso com
preender como um homem, com uma larga tradi
ção democrática, como V. Ex', que tem a grave
incumbência de dirigiros trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, profundo conhecedor das
normas regimentais, acabe por transformar esta
Casa de leis numa Casa que não obedece às
leis.

Creio que V. Ex' acolherá minha questão de
ordem e a ela dará uma resposta ainda hoje, a
fim de que a partir de amanhã possamos realizar
essas sessões extraordinárias com fielobservação
do que dispõem as normas regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A respeito da questão de ordem levantada pelo
nobre Constituinte Amaury Müller na sessão do
dia 30 de julho, cabe esclarecer o seguinte: as
sessões noturnas convocadas extraordinariamen
te para discussão de assuntos determinados, rela
cionados com a matéria constitucional em deba
te, o foram por solicitação dos Srs. Líderes, no
sentido de ser o tempo a elas destinado usado
integralmente para a discussão dos temas esco
lhidos e de acordo com a indicação das respec
tivas lideranças. A ausência de Breves Comuni
cações ou de Comunicações de Liderança permi
tirá que um número maior de oradores possa
fazer uso da palavra. Os Srs. Constituintes que
desejarem falar em Breves Comunicações, ou os
líderes, em Comunicações de Liderança poderão
fazê-lo, contudo, nas sessões vespertinas. A Casa
tem conhecimento de que, na verdade, rigorosa-

mente, construiu-se uma interpretação regimen
tal. Numa interpretação servil, literal do Regimen
to, os oradores que falassem deveriam fazê-lo por
inscrição no livro. O Regimento não prevê, tam
bém, a discussão em bloco das matérias a serem
tratadas; ele foi construído para possibilitar esta
interpretação no sentido de que a proporciona
lidade não fosse obedecida, como não o foi.Entre
outros, o PMDB,como todos sabem, tem a maio
ria absoluta dos Srs. Constituintes e deveria ter,
correspondentemente, o maior número de ora
dores.

No entanto, por iniciativa da Mesa e do Presi
dente, nos dois casos, junto às Lideranças do
PMDBe do PFL procurou-se, democraticamente,
para ensejar o debate - e o Regimento não diz
isto - fazer com que todos os blocos pudessem
ocupar a tribuna.

De maneira que o que se tem feito nesta Casa
são até interpretações de desprendimento no sen
tido de favorecer o debate da Constituinte. O que
importa é que o debate se faça o mais ampla
mente possível, inclusive sob uma forma eventual
mente polêmica.

Justo será, eminente Líder Amaury Müller,que
quem queira fazer comunicação compreenda ISto
e colabore para que, neste breve período - são
três semanas somente - os debates sobre a
Constituinte sejam feitos sem sacrificio dos ora
dores.

O SR. AMACIRY MÜLLER - Compreendo
a iniciativa de V. Ex° e dos líderes e a aplaudo,
mas não podemos atropelar o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Peço sua colaboração e apelo para o espírito de
mocrático e esclarecido de V. Ex', que, acima
de ser um Deputado, é um Constituinte.

O SR. AMACIRY MÜLLER - Sr. Presidente,
estou querendo exercer a democracia, curvan
do-me ao Regimento. Vou suscitar sucessivas
questões de ordem até que o Regimento Interno
seja respeitado. V. Ex" vai ter paciência. Quero
apenas cingir-me ao que diz o Regimento.

Vf- Apresentação de proposições

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Os Srs. Constituintes que tenham proposições
a apresentar, queiram fazê-lo.

Apresentam proposições os Srs.:

ADYLSONMOITA - Requerimento de infor
mação ao Ministro-Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República sobre conclusões de
Comissão Especial destinada a apurar fatos rela
cionados com a importação, distribuição e co
mercialização de produtos alimentícios a partir
de 10de março de 1986.

- Requerimento de informação ao Ministro
Chefe do Gabinete Civilda Presidência da Repú
blica sobre aplicação do crédito suplementar
aberto pelo Decreto rr 94.710 ao Ministério do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

VICTOR FACCIONI - Requerimento de infor
mação ao Ministro-Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República sobre extensão do De
creto-Lei n° 2.331, que concede anistia fiscal a
empresas e pessoas fisicas autuadas até 28 de
fevereiro de 1986, em razão de contrabando ou
descaminho de produtos estrangeiros.

- Requerimento de informação ao Ministro
Chefe do Gabinete CiVIl da Presidência da Repú-
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blica sobre a compra de imóveis pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social.

MENDES RIBEIRO - Requerimento ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte para
designação, na sessão de 20 de agosto próximo,
de orador para homenagear o transcurso do Dia
da Maçonaria

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. GASTONE roGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há cerca
de pouco mais de um mês ingressei no Supremo
Tribunal Federal com mandado de segurança
contra ato de V. Ex- e da Mesa da Câmara dos
Deputados. Por meio do Ato rr 1/87, a Mesa da
Câmara colocou em recesso aquela Casa do Con
gresso, estebelecendo como sessões ordinárias
apenas as realizadas às segundas-feiras. Houve,
durante o mês de julho, recesso do Supremo Tri
bunal Federal, e, agora, ao reinício dos seus traba
lhos, quando aguardava para amanhã o julga
mento do mandado de segurança, tomei conheci
mento de que V. Ex', alterando o Ato n9 1 da
Mesa da Câmara, estabeleceria outro ritual para
as sessões da Cámara dos Deputados. Evidente
mente, ISSO não inova nem altera a ilegalidade
do ato, que sem projeto de resolução modifica
o Regimento Interno e atenta contra os princípios
constitucionais que asseguram o direito e o dever
de cada um dos Deputados fazer parte da Casa
para a qual foi eleito; votar leis, ter iniciativas de
leis, de CPls e de outros atos na esfera legislativa.

Esta, Sr. Presidente, é minha questão de ordem,
para interpelar V. Ex' quanto à modificação ou
não do ato rr 1 da Mesa da Câmara dos Depu
tados e quanto ao seu funcionamento, dentro dos
ditames da Constituição e do Regimento Interno
daquela Casa do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa, como é do conhecimento da Casa, esta
beleceu a primazia e a preeminência do funciona
mento da Constituinte, que condicionava os traba
lhos da Câmara e do Senado, inclusive as propo
sições em caráter de urgência, de relevante inte
resse nacional. A Mesa da Câmara entendeu que
tinha uma função adjetiva e meramente cumpria
um dispositivo de uma autoridade maior, a Consti
tuinte. Dai ter condicionado o funcionamento da
Câmara ao trabalho prioritário da Constituinte.
Como V.Ex-foiaos Tribunais, evidentemente essa
decisão tomada será religiosamente observada
pela direção da Câmara dos Deputados

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Passa-se à

VII - ORDEM DO DIA

- Contmuação da discussão, em primeiro tur
no, do projeto de Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o Sr. Roberto D'Ãvrla para discutir
o projeto.

o SR. ROBERTO D'ÁVILA (PDT- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Sr5.
Constituintes: nos meus doze anos de jomalismo
profissional, das muitas coisas que aprendi, talvez
a mais importante tenha sido observar, para depu-

rar a palavra e poder informar à opinião pública
aquilo que, pelo menos, esteja mais próximo da
verdade. Nestes primeiros seis meses de funcio
namento da Constituinte, tive a honra de presidir
a Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais. Aventurei-me, tam
bém, pelos caminhos da articulação política, mas
o que mais fIZ foi, sinceramente, observar, para
aprender, e aprender também para poder obser
var.

Foi neste plenário, na noite de 25 de abril de
1984, quando o Brasil todo esperava que a Emen
da Dante de Oliveira passasse no Congresso, e
restabelecêssemos as eleições diretas para Presi
dente da República, que decidi entrar na vida pú
blica e participar da história do meu País, candida
tando-me a Deputado Federal. De lá para cá, só
fezaumentar minha crença na política, que, tenho
certeza, é o caminho pelo qual mudaremos a nos
sa Pátria.

"Política é o ofício do perigo, o desafio do supe
rintendente, da escalada e da queda. Como não
há pátria sem democracia, não há País sem políti
cos." Essas belas palavras foram pronunciadas
pelo Presidente desta Casa, Ulysses Guimarães,
por ocasião da passagem dos dois anos da morte
de outro grande brasileiro, o Presidente Tancredo
Neves. Este discurso do Dr. Ulysses Guimarães
causou-me grande emoção e quero dizer que
considero S. Ex"um digno representante da raça
dos políticos. Homem que há quarenta anos tra
balha profundamente na vida públíca, S. Ex'mere
ce o meu respeito e também a minha admiração.
Tenho certeza de que Ulysses Guimarães estará
conosco em todos os momentos em que o País
dele precisar. Começaremos agora uma grande
campanha pelo Brasil em prol das eleições livres
e diretas para Presidente da República. No mo
mento oportuno, S. Ex' estará conosco.

Rendo minhas melhores homenagens também
ao Líder e Presidente do meu Partido, Leonel Brí
zola, homem público a quem conheço e muito
admiro. Tenho certeza - e acredito falar em no
me do Partido - de que, ao retomar seu destino,
esse grande brasileiro, dentro em breve, conduzirá
o País aos seus desígnios de grandeza e paz.

Venho de uma geração que viveu a adoles
cência na década de sessenta, quando o Brasil
passava por um dos momentos mais criativos
da nossa História.

A liberdade política favorecia o jornalismo, a
música, o teatro, o cinema, exaltando a riqueza
sempre inovadora do nosso povo.

Neste Brasil dos anos sessenta, quando vivia
mos o sonho da democracia e das reformas de
base, irrompe o regime ditatorial de 1964, trazen
do no seu cerne a carranca da autoridade e as
promessas de um Brasil novo, do salto ao futuro,
que nunca veio...

Por quê? Pergunto: que futuro é esse, que nos
legou um povo faminto e humilhado? Como
construir uma nação sem um povo digno, um
País de deserdados? E não falo aqui do povo
como figura abstrata; falo de crianças, de pais,
de mães, de famílias inteiras abandonadas.

Restou o flagelo da sociedade civil pelo cesa
rismo estatal. E o desencanto não tardou...

Todas as ditaduras são por definição antijovens:
Elas turvam a contemplação das estrelas; a se
meadura do medo e do rigor entrava a magia
do inesperado; acelera-se o pulso da angústia,
fazendo com que muito daquela juventude optas-

se pelo desespero da luta armada. MUitos morre
ram ...

E o pior de tudo é que a ditadura faz abortar
o adulto. E o jovem que está nascendo para a
vida aspira o ar poluído do arbítrio

Estamos Vivendo agora a ressaca daqueles
tempos. Onde estão as novas vocações políticas?
Elas foram desviadas para atividades menos arris
cadas: para a tecnocracia, a vida empresarial, ou
a vida acadêmica.

Porque - como diz o Presidente Ulysses Gui
marães - "fazer política é sobretudo um ato de
coragem"; principalmente num pais onde a classe
política foi abastardada e acabou desacreditada
pela população. Agora temos, na Constituinte, o
grande desafio de resgatar a nobreza da causa
pública porque, Srs. e SI"" Constituintes, nada é
mais belo para a Vida de um homem que ama
e acredita em seu País do que servir a causa
pública com grandeza e lealdade.

Enquanto o Brasil se debate para sair do legado
do autoritarismo, nos países mais desenvolvidos
transforma-se o Estado. Os reclamos do huma
nismo igualitário do século XX, insuflado pelo voto
popular e pelo acirramento da questão social, in
cendeiam o discurso político, espalhando suas
centelhas cada vez mais acesas. Estremecem as
condições individualistas de convívio social. No
plano do poder político, transforma-se o Estado
liberal em Estado social.

Enquanto isso, no Brasil, o social foi abando
nado. Ao mesmo tempo em que as nossas elites,
que nunca tiveram visão histórica, enriqueceram
ainda mais, protegidas por um manto de impu
nidade...

Desta forma, Sr" e Srs. Constituintes, apesar
de saber que a Constituição não é um jogo de
perde e ganha, e sim a busca do consenso, não
podemos esquecer que o consenso no Brasil,ho
je, é progressista. A sociedade em peso clama
por mudanças, mudanças verdadeiras, sem o de
sespero que desserve as instituições democrá
ticas, mas com a determinação dos que olham
para o futuro.

Em que pese a este desafio permanente e as
dificuldades da hora presente, a conciliação da
igualdade com a liberdade prossegue sendo a
essência do drama político de nosso tempo. E
é para nós, Constituintes e depositários das mais
recônditas esperanças populares, indeclinável
missão.

SI"" e Srs. Constituintes, busquemos, pois, o
consenso, mas sem abrir mão dos príncipíos bási
cos que levarão nosso povo a viver uma autêntica
democracia, política, econômica e social.

Nossas responsabilidades aumentam ainda
mais quando nos damos conta da inescondivel
deterioração da qualidade de vida no Brasil, tanto
no campo como nas cidades, que faz do nosso
País, a um só tempo, a propalada oitava economia
do mundo e um avantajado campeão da miséria
e da criminalidade associada ao pauperismo. Po
de-se afirmar. com tristeza. em face da crescente
degeneração dos grandes centros urbanos e in
dustriais, vergados pela aviltante favelização e in
suficiência dos serviços públicos mais elemen
tares, que desapareceu entre nós a distinção entre
os "dois brasis", vislumbrada por Euclides da Cu
nha. Um deles, o htorâneo, desenvolvido e benefi
ciário da atenção governamental; o outro, do inte
rior e do Nordeste. atrasado e desassistido.
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Hoje, a miséria tomou conta do País. Em verda
de, a crise econômica atinge proporções nunca
vistas e faz estremecer os alicerces da organização
nacional, pondo em risco nossa independência
enquanto nação, em face do horizonte assustador
da dívida externa, da inflação cíclica e furiosa,
da desordem dos mercados de produção e con
sumo, tudo agravado pelo comportamento gover
namental marcado de indecisão e de claudicante
legitimidade. As disparidades sociais e regionais,
a partir do empobrecimento da classe média, do
aumento desmesurado do contingente de miserá
veis e da impiedosa mortalidade infantil que as
sombram o País, retratam a situação de calami
dade a que chegamos. É situação que nos investe,
como legisladores, no drama e na responsabi
lidade de terapeutas da catástrofe. Impõe-se-nos,
por isso mesmo, a grave advertência de Paulo
Bonavides:

"Se não andarmos com pressa os fatos
tomarão a dianteira, de nada valendo as re
ceitas preparadas, pois a opção paz ou guerra
ocorrerá nas ruas, sem o consentimento ou
o controle dos que responsavelmente deve
riam estar à testa da transformação írreprí
míveL"

É um tempo em que os supremos sacrifícios
a serem arcados pelo povo brasileiro, para supera
ção da conjuntura inóspita e implantação, ainda
que tardia, das reformas de base reclamadas pela
consciência nacional, devem corresponder, em
contrapartida, à suprema e inequívoca legitima
ção popular do comando politico da Presidência
da República.

As inadiáveis eleições presidenciais, a serem
marcadas para o ano de 1988 são o desejo da
Nação, que já começa novamente a exigi-Ias nas
praças públicas de todo País. Eleição é sinônimo
de esperança e mudança. A legitimação da inves
tidura presidencial pelo voto direto dos brasileiros
desponta, neste contexto de desafios em que se
instala a Assembléia Nacional Constituinte, como
questão metafísica para a alça de vôo da demo
cracia, que a transição democrática não pode
mais sobrestar, sob pena de desmoralizar os sa
dios propósitos que a inspiraram.

E faço minhas as palavras de um grande bra
sileiro:

"Assim que, Senhores, todo aquele que
defende o seu direito de votar defende a sua
consciência, defende a sua religião, defende
a honra, sua e dos seus, defende a própria
vida."

Estas palavras, Srs, e Sr" Consntuíntes, foram
ditas por Rui Barbosa, comentando a Constituição
brasileira de 1891, que inaugurou entre nós o
postulado fundamental do voto livre e popular.

Em realidade, Sr" e Srs. Constituintes, a insis
tência em govemos ilegítimos não mais permite
rodeios da História. "Só uma Constituição verda
deiramente democrática e eleições livres,o quan
to antes, para Presidente da República podem
conduzir ao esperado acerto de contas entre o
Estado e a Nação brasileira", no dizer de outro
grande brasileiro, o Prof.Carlos Roberto de Siquei
ra Castro, a quem rendo minhas hornenaqens,

Ajunte-se o fato não subestimável de que as
eleições gerais de 1986, que renovaram as chefias
do Executivo estadual, a totalidade da Câmara
dos Deputados e nada menos que dois terços

do Senado Federal, transformaram o Presidente
da República, em que pese a magnitude de sua
investidura, no derradeiro mandatário despido da
chancela popular, cuja legitimidade não pode ser
conquistada com momentâneos e enganosos êxi
tos administrativos.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Aluízio
Bezerra.

O Sr. Aluízio Bezerra - Nobre Deputado
Roberto D'Avila, V.Ex-faz um brilhante pronuncia
mento hoje, nesta Casa, sem dúvida alguma, ex
pressando a luta que tivemos, durante mais de
vinte anos. O PMDB,junto com as forças demo
cráticas do nosso País, e como canal principal
de todas as aspirações populares, elevou essa
luta ao seu ponto maís alto: a derrubada da ditadu
ra e a abertura de um novo capítulo na História
do Brasil, que é justamente o momento que vive
mos. Após essa etapa, nosso partido enfrenta a
luta pelas transformações profundas na estrutura
econômica e social do País. Estou certo de que
o PMDB dos cassados, dos torturados, dos sem
terra, dos desempregados, dos patriotas e dos
que jamais se renderão às multinacionais ou ao
imperialismo norte-americano, esse PMDB, cuja
liderança represento nesta tarde - o PMDB do
Presidente Ulysses Guimarães, que empolgou a
Nação inteira - estará cumprindo a sua segunda
etapa de luta: a das transformações na estrutura
econômica e social. Juntamente com os demais
partidos democráticos, como o de V.Ex', trabalha
remos pelas profundas transformações da socie
dade brasileira, para criar melhores condições de
vida reivindicadas pelo povo e pelo fortalecimento
da nossa soberania diante das grandes questões
nacionais, em face da luta que travamos hoje com
o Fundo Monetário Intemacional e com os grupos
financeiros internacionais.

O SR. ROBERTO D'AVlLA - Agradeço a
V.Ex"pelas palavras enriquecedoras, sem dúvida,
do meu pronunciamento. Pois bem, Sr" e Srs.
Constituintes.

Essa situação desconcertante da ilegitimidade
da investidura do chefe de Govemo abate justa
mente o ápice da pirâmide govemamental, o que
logo contrastará com a renovação da própria or
dem constitucional, já marcada para expurgar de
vez o entulho autoritário através desta Assembléia
Nacional Constituinte, para onde afluem as supe
riores aspirações do povo brasileiro. Teremos as
sim, em breves dias, um país revigorado na estru
tura constitucional, mas ainda alquebrado no
quanto respeita à titularidade do seu líder maior.

Os clamores pela legitimação do poder presi
dencial mais se justificam na medida em que se
acirram as resistências entre a forma de govemar
do passado recente, de cunho autoritário e con
servador, e as aspirações sociais e políticas do
presente, de natureza mudancista e calcadas na
solidariedade para com os humildes. O chefe da
Nação, neste ambiente de divergências com
acento ideológico, se destituído da legitimidade,
unicamente outorgável pelos eleitores, acaba' se
transformando num empecilho no processo de
mudança exigido pela sociedade civil, chocan
do-se de frente com os anseios das grandes mas
sas. Instaura-se, então, um conflito de legitimi
dade somente resoIvivel pelo retrocesso do arbi
trio ou, então, democraticamente, pelo veredito
das umas.

Urge, pois, retomar já e já o único caminho
capaz de reverenciar, na justa medida, a soberania
popular e conduzir à insofismável legitimação do
poder central: eleições para Presidente da Repú
blica em 1988, pelo voto livre e direto dos brasi
leiros. E este Presidente legítimo, sufragado por
milhões de brasileiros, tendo assumido compro
missos nas praças públicas, terá necessariamente
de ter poder para determinar e realizar as reformas
reclamadas pela Nação. Soerguer o Congresso,
sim, porém, sem fórmulas ambíguas de govemar
que frustrem a expectativa popular quanto à mis
são insubstituível do Presidente eleito.

Nesta hora de desafios e perplexidades, a nossa
responsabilidade como homens públicos cresce
ainda mais.

O Projeto de Constituição que está sendo discu
tido agora contém muitas imperfeições. É verda
de, mas configura, sem dúvida, um riquíssimo
manancial de inspiração constitucional a servir
de referência para a elaboração do texto final.

Ouço, com muito prazer, o nobre Constituinte
Brandão Monteiro.

O Sr. Brandão Monteiro - Nobre Consti
tuinte Roberto D'Ávila, no momento em que V.
Ex" faz um brilhante pronunciamento nesta Casa,
analisando as incidências da Assembléia Nacional
Constituinte nos problemas emergentes da vida
brasileira - as dificuldades, a crise econômica
e a questão institucional -, não poderia, como
membro desta Casa e como líder da bancada
do PDT, deixar de saudá-lo. Desejo homenageá
lo, porque o tenho como um dos mais brilhantes
constituintes, e, sem dúvida alguma, uma vocação
política bastante jovem que veio revigorar o mun
do político do País, honrando a Assembléia Nacio
nal Constituinte. Quero deixar com V.Ex-minhas
congratulações pelo pronunciamento que traz a
esta Casa, pelo equilíbrio de suas posições e, so
bretudo, pelo conhecimento que V. Ex- tem no
âmbito nacional e internacional.

O SR. ROBERTO D'ÁVILA - Agradeço as
palavras do meu líder e quero dizer-lhe que muito
tenho aprendido com minha bancada e com mi
nha Liderança.

Prossigo, Sr. Presidente: o professor e jomalista
Walder de Góes escreveu, no jomal "Folha de
S. Paulo", uma das mais lúcidas análises sobre
o processo constituinte, onde sustenta:

"O processo constituinte está envolvendo
e apaixonando uma grande massa de brasí
leiros. Se, em vez do que está ocorrendo,
duas dezenas de sábios houvessem envol
vido a Constituinte, fazendo-a aprovar rapida
mente um texto enxuto e coerente, que deba
te teríamos? A Constituição iria refletir um
consenso restrito, uma coerência também
restrita e seria ilegítima. As pressões para re
formá-Ia seriam fortes e imediatas. É o deba
te em curso que promete ao futuro texto algu
ma legitimidade e alguma estabilidade. Duas
contribuições são especialmente notáveis: a
melhoria dos padrões de educação política
do povo e a formação de uma nova. elite
política no País."

Estamos conscientes de que, em muitas ques
tões, nós avançamos. Porém, em outras, retroa
gimos, como na questão da reforma agrária, que
é fundamental para que possamos resolver, com
justiça, o grave problema da terra, em nosso País
de dimensão continental.
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Discute-se muito, também, se a futura Consti
tuição deve ser analítica ou sintética. Trata-se,
contudo, de uma falsa questão. A Constituição
há de ser coerente e suficiente para reger e com
por, com sabedoria e espírito de pacificação, os
grandes dramas do nosso País. Se tomarmos co
mo exemplo a formulação das regras sobre a
forma de govemo constantes do atual anteprojeto,
veremos que ele é, nesse ponto, relativamente
sintético e até mesmo tradicionaL O anteprojeto
é, todavia, analítico, quando, numa evidente e per
turbadora contradição ideológica, disciplina a or
dem econômica de forma ultraconservadora, o
que por certo inviabiliza o promissor elenco de
direito sociais, todos eles de superlativa impor
tãncia para a grande maioria de nossa gente.

Os princípios da ordem econômica retiram do
Estado os meios para combater as desigualdades
que envergonham uma nação que se pretende
próspera e civilizada. Já o conjunto dos direitos
sociais é exuberante. Promete o céu e a terra
aos trabalhadores, sem, contudo, garantir os me
canísmos que tomem efetiva a emancipação so
cial, política e econômica dos brasileiros.

Essas e outras questões precisam ser melhor
analísadas, para que a Constituição não seja fonte
de perplexidades e possa atuar como eficaz recei
ta de paz social a serviço da nossa e das futuras
gerações.

Temos diante de nós um precioso material de
trabalho, que é o Projeto de Constituição, resul
tado do incansâvel e patriótico esforço das Comis
sõesTemáticas e, sobretudo, da magnífica partici
pação da sociedade civil nos trabalhos da Cons
tituinte.

Nossa posição, agora, é semelhante à de Miche
lângelo ao ser indagado, no século XVI, sobre
como lograra esculpir a estátua do Moisés, obra
prima da escultura clássica ao que respondeu
o gênio florentino: "Foi muito simples: utilizei um
grande bloco de mármore e dele retirei o que
era supérfluo".

Cumpre-nos portanto, com os constituintes do
novo Brasil, através do indispensável, amplo e
construtívoentendimento, aproveitar a rica matriz
de que dispomos para dela retirar o supérfuo e,
mercê de Deus, oferecer à Nação brasileira a
Constituição que sirva melhor aos nossos desíg
nios de grandeza e paz.AConstituição que deseja
mos há de ter o dom permanente da modemidade
e ser o fruto doce do consenso da Nação nos
temas fundamentais à nacionalidade.

Que Deus nos ilumine!
Muitoobrigado. (Palmas.)

O Sr. José Costa - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. JOSÉ COSTA (PMDB - AL Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o eminente
Chefe da Casa Civil da Presidência da Repúblíca,
Ministro Ronaldo Costa Couto, em declarações
a um jornal de grande circulação no País infor
mava que a sua assessoria entendia que os reque
rimentos de informação deferidos pela Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte nem sempre
podiam ser atendidos. No entendimento dos as
sessores de S. Ex', era necessário que a matéria
relacionada com o requerimento estivesse trami-

tando na Assembléia Nacional Constituinte, para
que pudesse o pedido ser atendido pelo Poder
Executivo.

Nesse sentido, adiantava o Ministro Ronaldo
Costa Couto que havia endereçado expediente
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te.

Sr. Presidente, matéria em tramitação na As
sembléia Nacional Constituinte parece-me que é
tudo. Esta Assembléia está discutindo, em verda
de, todos os assuntos relevantes de interesse do
País.

Formulei, há poucos dias, requerimento de in
formação a respeito de convênío celebrado entre
o Ministério da Previdência e Assistência Social
e governos estaduais, e a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte o aprovou. Decorrido o pra
zo regimental sem ter obtido resposta, consulto
a Mesa, através de V. Ex', Presidente da Casa,
a respeito, primeiro, da natureza do meu pedido
de informações, ou seja, se a Mesa entende que,
ao invés de pedido de informação, se trata de
uma reqinsíção ferta pela Assembléia Nacional
Constituinte ao Executivo. Em caso afirmativo,
encareço a V. Ex' providências no sentido de o
requerimento aprovado pela Mesa ser atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Presidência informa a V. Ex" que, na reunião
da Mesa da Câmara, oficiou ao Sr. Chefe da Casa
Civil no sentido de que se dê cumprimento, dentro
do prazo hábil, aos pedidos de informações. Evi
dentemente que isso vale, com muito maior razão,
no que concerne à ConstitUInte, que recebeu o
ofício de S. Ex', e vai analisar a questão. A Mesa
irá reiterar no sentido de que esses requerimentos
sejam respondidos. Quando houver dificuldade
para que isso se faça no prazo de 30 dias, que
se ofereça uma explicação, que a própria Consti
tuinte ou o Deputado que requisitou a informação
vão compreender. Às vezes, são informações
complexas Então, até com o intuito de se fornecer
uma boa e não atabalhoada e sumária informa
ção, deve-se ofercer uma explicação, que a Casa
vai compreender. O que não se compreende é
que haja desídla, que não se responda ou não
se cumpram os prazos legais. De sorte que iremos
dar cumprimento à lei,dando razão à reclamação,
e especificamente ao requerimento de V. Ex'

O SR. JOSÉ COSTA - Agradeço a V. Ex"
a explicação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) _
A Mesa comunica que o Sr. Ministro Raphael de
Almeida Magalhães, dentro do dispositivo regi
mental e constitucional, se ofereceu a vir à Casa,
dia 19 de agosto, quarta-feira, às 9:00, para prestar
esclarecimentos a respeito da compra, pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social, de 326
apartamentos funcionais.

Ainda, vai aditar a respeito do prédio da Data
prev, no Rio de Janeiro, que suscitou também
noticiários da imprensa. De maneira que S. Ex'
estará aqui, no dia aprazado, para satisfazer às
perguntas que lhe sejam endereçadas pela Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o Sr. Cássio Cunha Lima para
discutir o projeto

O SR. CÁSSIO CONHA LIMA (PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sfl",Srs. constituintes, estamos dando prossegui-

mento a mais uma etapa da elaboração da futura
Constituição brasileira, etapa nitidamente marca
da pelo marasmo, pela falta de interesse. Por isso,
ao ocupar esta tribuna, preferi fazer inclusive, um
pronunciamento de improviso, para não trazer
uma peça escrita que cansaria certamente os
constituintes que porventura estivessem aqui para
ouvir-me.

Precisamos ter muito clara a importância da
nossa responsabilidade perante a Históriado povo
brasileiro.

No primeiro pronunciamento que proferi desta
tribuna alertei meus companheiros constituintes
sobre o que seria para o nosso povo a última
esperança. Naquele instante circulava pelos corre
dores desta Casa a última esperança do povo
brasileiro. Saímos da ditadura militar.O que repre
sentou para a nossa História esse vácuo de 21
anos? Para muitos foi apenas uma noite negra
durante a sua existência. Para tantos outros, entre
os quais me incluo, foi uma verdadeira vida de
repressão, de cerceamento de liberdade, de patru
lhamento ideológico.

Em 1969, eu estava com seis anos de idade,
e o Prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha
Lima, era cassado pelo arbítrio. Convivi, na minha
infância, com a marca da violência e da ditadura,
sentindo-a de perto. Srs, constituintes, essas mar
cas ainda são profundas em mim. Naquela época,
quando fui cassado, cassaram-me também o di·
reito de estudar na escola, em Campina Grande,
de brincar com meus amigos, de jogar bolinha
de gude, de soltar pipa; tiraram-me o direito de
brincar no meu quintal, arrebataram-me a infân
cia. Praticaram contra mim um ato de violência

Mas o Brasil se reorganizou. Não vamos aqui
fazer apenas um discurso saudosista. Vamos dei
xar o que passou para trás. Temos responsabi
lidade perante o futuro e perante a História deste
País. Por isso estou aqui como Constituinte. En
frentei uma árdua luta na Paraiba para conseguir,
em primeiro lugar, o registro da minha candida
tura, em face dos preconceitos existentes contra
a juventude. Diziam algumas pessoas, alguns
companheiros, inclusive do meu partido, em meu
Estado, que ser jovem é um grave defeito - o
grave defeito de acreditar firmemente e ter no
futuro esperança, o grave defeito de lutar com
bravura, não se vendendo às pressões políticas,
mesmo tendo um pai prefeito que depende direta
mente do Governo federal.

Estou aqui para lutar e honrar os compromis
sos que assumi perante o povo da Paraíba, para
que possamos elaborar uma Constituição pro
gressista, democrática, que viabilizeo nosso Pais,
permitindo as mudanças sociais e econômicas
reclamadas pela população. A Nova Repúblíca
veio para trazer mudanças no campo institucional.
Permitiu algumas liberdades, mas, infelizmente,
ainda não saldou o compromisso maior das mu
danças estruturais nos campos econômico e so
cial. Está em nossas mãos a grande responsa
bilidade de fazer um pacto modemo, duradouro,
que viabilizeo País.

Nosso povo está cansado de sofrer frustrações
coletivas, que se vêm somando ao longo do tem
po. Tivemos a primeira grande frustração com
a rejeição, pelo Congresso Nacional, da Emenda
Dante de Oliveira,que regulamentava as eleições
diretas para Presidente da República. O Pais intei
ro se uniu. Nunca se viuneste País uma campanha
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popular, uma marcha cívica com tamanha força.
Mas o clamor VIndo das ruas não fOI suficiente
para sensibilizar os representantes do povo, e a
Emenda Dante de Olíverra fOI rejeitada

Em seguida surgiu outra grande frustração.
Tancredo Neves e Jose Sarney, eleitos pelo Cole
gio Eleitoral,assumem o comando da Presidência
da República. lnfehzrnente, por força do destino.
o nosso grande LíderTancredo Neves veio a fale
cer, não podendo conduzir pessoalmente a tão
propalada transrção democrática.

A terceira grande frustração coletiva fOI o Plano
Cruzado. MaIs uma vez a população foi às praças
públicas e fiscalizou, fechou supermercados, gri
tou em nome do Presidente Sarney, mas nova
frustração surgiu. A filosofia inicial do plano de
crescimento econômico, com baixa taxa de infla
ção e ganho real de salario, desapareceu. Temos
hoje uma pohtica recessiva, combatida durante
anos pelo PMDB Era um dos pontos primeiros
do nosso partido não acertar a recessão, para
garantIr nosso desenvolvimento. Esperamos que,
com o Plano Bresser, as coisas mudem. E está
aqui a última esperança do povo brasileiro 
que sofreu três sucessivas frustrações coletivas
- de vislumbrar um novo tempo.

A sociedade brasileira tem sido marcada por
profundas distorções SOCIais. Temos uma das
mais altas taxas de rnortahdade infantil e de con
centração de renda do mundo No Nordeste, com
47,2% de analfabetos, a população morre de fo
me, vive na miséria absoluta, reivindica o direito
sagrado à sobrevivência, à moradia digna, a um
salário Justo, ao trabalho, à saude e à educação
O povo exige que a nova Constituição garanta
os direitos essenciais do CIdadão, para que os
brasileiros possam ter e oferecer aos seus filhos
uma VIda digna.

E com apreensão e profunda preocupação que
vejo o desenrolar dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte Não podemos trazer ape
nas o perfil programático de um partido polítrco,
não podemos apenas atender, na Constituição,
o desejo de um segmento da sociedade. Precisa
mos, sim, através da conversação. do entendi
mento e da negociação política, fundamental para
a vivência parlamentar, elaborar um texto que ga
ranta efetivamente essas mudanças Não pode
mos correr os riscos de elaborar uma ConstItuição
tão conservadora do que a atual - ou mais 
como está ocorrendo. O anteprojeto tem as suas
virtudes, mas tem tambem profundos defeitos
Algumas conquistas foram alcançadas nas co
missões, no tocante aos direitos sociais, conquis
tas ha muito reívíndrcadas pela c.Iasse trabalha
dora do Brasil, mas, infelizmente, ou por uma
estrateqra clara daqueles que representam aqui
a extrema direita, ou a drreita,daqueles que repre
sentam o capital Internacional, consequrrarn, no
capítulo da ordem econômica, mviabrhzar qual
quer conquista no campo SOCIal

Ouço, com prazer, o nobre Constítumte Ahnzío
Bezerra.

o Sr. Aluízio Bezerra - Nobre Colega, em
nome da bancada do PMDB. parabenizo V Ex'
pelo pronunciamento que faz, transmitindo suas
preocupações com os problemas sociais, ao fazer
o percurso das lutas do nosso partido, que fOI
o canal principal das lutas populares contra a dita
dura militar instalada no Pais em 1964. V. Ex'

tem sido vítima do arbítrio estabelecido na época
em que o nosso partido cumpriu a tarefa histórica
de ser o Instrumento, a alavanca principal da luta
em prol da derrubada do regime antidemocrático
vigente no País. V.Ex' faz um bnlhante pronuncia
mento. A sua Juventude, enqrandecida pelo con
teúdo do seu discurso, retlete muito bem a juven
tude do nosso partido como parte da juventude
brasileira, preocupada essencialmente com o fu
turo do País, com o futuro do nosso povo Natural
mente nesta segunda etapa historica - hoje a
Consutumte reflete o momento principal- have
remos de sair daqur com uma Carta Magna que
constitua o Instrumental básico para realizar as
transformações na estrutura socio-econômica do
País, elevando as condições de vida do povo brasi
leiro. Essa e a vontade pnncipal do nosso povo,
expressa no pronunciamento de V. Ex' Creio que,
apesar de todos os problemas, apesar de todas
as forças conservadoras, com o apoio de todas
as forças democraticas, conseguiremos atingir
nossos objetivos. O PMDBda luta contra a ditadu
ra há de se identificar com o PMDBda luta pelas
transformações na estrutura econômica e social,
pois e esta aspiração do povo brasileiro, como
bem dizV Ex' em seu brilhante pronunciamento.

o SR. CÁSSIO CUNHA UMA - Nobre co
lega, agradeço a V. Ex' o aparte que muito ilustra
o meu modesto pronunciamento. Comungo do
seu raciocmio, acreditando firmemente que o
PMDB, honrando seus compromissos e suas ban
deiras de luta, havera de consagrar as mudanças
reclamadas pela população brasileira. É precíso
que um alerta se faça não gratuitamente, mas,
sobretudo, a respeito daquilo que presenciamos
nas subcomissões e nas comissões tematicas,
onde companheiros do PMDB, que assinaram a
ficha de filiação do nosso partido e, por conse
qüencia, aceitaram o seu programa, votaram con
tra esse mesmo programa, inviabilizando qual
quer mudança e qualquer avanço

Quero reqrstrar todos os esforços do meu Líder
Mário Covas no sentido de buscar, juntamente
com o Presidente Ulysses GUimarães, a unidade
partidana através da discussão ampla e demo
cratica. E preciso que este alerta permaneça nesta
Casa para que não corramos o risco de, com
a eproxrrnação do primeiro grande embate polí
tICO desta Constituinte, que sera a votação, em
primeiro turno, do Anteprojeto, assistir mais uma
vez a lamentaveis episódios, como os ocorndos
nas comissões temáticas. O PMDBnão pode der
rotar o PMDB. O PMDB construiu sua história
com o apoio do trabalhador, com o apoio da
sociedade e, na hora exata, no momento exato
da determinação histónca, em que poderá reafir
mar seus compromissos, não podera falhar. Co
mo Jovem peernedebtsta, tenho certeza de que
o meu partido haverá de honrar seus compro
mISSOS, trazendo para esta Casa as promessas
feitas nos palanques dos comícios. Na Paraíba
e em alguns outros Estados, vimos mumeros can
didatos fazerem promessas nas praças públicas.
para, postenorrnente, ao chegarem a esta Casa,
elas serem esquecidas. O discurso do palanque
me parece ser um so: todos se apresentam como
progressistas, esperam o aplauso, pedem o voto,
mas, na hora de representar e honrar o voto rece
bido, fogem e se escondem

Em nome de minha juventude, e apesar da
rmnha pouca experiência, dos meus poucos anos
de vida, não posso vivera minha dignidade. quan
do vejo a polítrcanacional se transformar em poli
ticagem barata - fato que não tinha sequer pre
senciado nos sertões da Paraíba - na troca de
emprego, de favor, na nomeação, no fisiologismo
puro. A drqnidade tem preço e deve ser honrada.
Assim, venho aqui honrar os 93 mil votos que
recebi na Paraíba, sob qualquer pena e a qualquer
pretexto, mesmo que ocorram retaliações. Meu
pai e Prefeito de Campina Grande e necessita
do apoio do Governo Federal, mas não venderei
a dignidade do povo de Campina Grande por
qualquer migalha. O povo de Campina Grande
me confiou esta missão, a qual dedicarei minha
juventude, minha esperança e até a minha própria
Inexperiência.

Eu gostaria de ter nascido em outros tempos,
para trazer a esta Casa a expenência de outros
episodios. Faz-me falta, e verdade, não ter viven
ciado outros momentos dificeis. Passamos hoje
por uma quadra de grande dificuldade. por uma
cunjuntura conturbada, o que, InclUSIVe, perturba
o trabalho da Constituinte, que deveria estar livre
de qualquer problema conjuntural, para fazerpara
o futuro um pacto que permita as mudanças re
clamadas pela população brasileira. Mas acredito
no PMDB. Tenho esperança de que nosso partido
saiba honrar seus compromissos, para que possa
mos dar continuidade a transição dernocrátrca,
tão propalada por Tancredo Neves e reclamada
pelo povo brasileiro

Com prazer, ouço novamente o nobre Consti
tuinte AluíZIO Bezerra.

O Sr. Aluízio Bezerra - Honra-me V. Ex',
concedendo-me um segundo aparte, nobre
Constituinte Cassio Cunha Lima. As preocupa
ções de V. Ex'. perfeitamente legitimas, são igual
mente nossas. Dois mandatos passei nesta Casa
como Deputado - e qurs o povo do meu Estado
que viesse para o Senado nas eleições de 1986
- nas legislaturas de 1978 e 1982, em períodos
de luta direta contra a ditadura Acompanhamos
essa etapa histórica difícil, da época das cassa
ções, e mesmo antes, na liderança do movimento
estudantil. onde enfrentamos as prisões Em no
me da bancada do PMDB, estou seguro de que,
com o apoio da população brasileira, haveremos
de triunfar. Para superar essas grandes questões
nacionais, nosso partido tem de submeter-se à
vontade soberana do nosso povo e constituir-se
no instrumento das suas reivmdícaçôes e no canal
principal de suas lutas, tanto no passado, como
no presente e no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Mesa informa que o nobre orador dispõe de dois
minutos para concluir o seu pronunciamento

O SR. CÁSSIO CUNHA UMA - Concluo,
Sr. Presidente, agradecendo o aparte ao nobre
Constituinte Aluízio Bezerra. Trouxe a minha preo
cupação de improviso porque tmha certeza de
que seria esta a melhor forma de conversar e
suscitar o debate. uma vez que foi notória a mono
tonia desses últimos dias Gostaria de fnsar que
sena de fundamental írnportáncia a inclusão no
texto constitucional da garantIa do plebiscito e
do referendo, para que a população brasileira pos
sa ter meios legitimos de fiscalizara atuação parla
mentar e para que episódios como o das diretas-já
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e da Emenda Dante de Oliveira não voltem a
se repetir neste País. Quanto ao problema do voto
voluntário, não acredito que o cidadão deva estar
obrigado a ter participação política As últimas
eleições demonstraram claramente que quem
não quer votar comparece às urnas e deposita
o seu voto em branco, o que não demonstra qual
quer manifestação ou opção partidária ou política.
O voto voluntário seria uma forma de fortalecer
a nossa democracia, para que possamos ter re
presentações legítimas, sem qualquer coercimen
to legal, para que o cidadão tenha participação
politica ao seu Iívre arbítrio. Toma-se de grande
necessidade a criação do juizado sumariante, para
que possamos acabar com o famigerado inquê
rito policial, que foi instituído para informar a Justi
ça, mas acabou por deformar o Direito. Vemos,
nos porões das delegacias, os crimes de tortura,
sendo o cidadão obrigado a confessar delitos que
muitas vezes não cometeu. A criação do juizado
sumariamente ou do juizado de instrução, como
queiram, é fundamental para acabar definitiva
mente no nosso País com o terrível e abominável
crime de tortura. A reforma tributária, tão propa
lada por muitos, também se faz necessária, para
que a célula menor da organização social possa
ter a sua autonomia financeira e administrativa,
a reforma do Poder Judiciário, a questão da poli
tica fundiária, agrária e agrícola para o Nordeste,
esta sofrida região, tão esquecida, que embora
colocada como prioridade retórica, jamais teve
suas dificuldades atingidas diretamente. Temos
ainda o problema da educação. Quando estu
dante, eu me preocupava com a reforma estru
tural da educação, com a regulamentação do pré
escolar, com a redefinição do ensino de }" grau.
As crianças do Brasil precisam ter a educação
voltada para suas características regionais, com
uma Universidade livre, autônoma e independen
te, que cumpra com seu papel filosófico de ensi
no, pesquisa e extensão.

Sr. Presidente, são estas as minhas preocupa
ções, que trago ao conhecimento dos nobres pa
res, para que possamos, como disse, honrar os
compromissos assumidos em praça pública, sair
desta Assembléia Nacional Constituinte com a
cabeça erguida e entrar pela porta da frente da
nossa História.

Muito obrigado. (Palrnas.)

Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha
LIma, o Sr.Ulysses Guimarães - Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jorge Arbage, Segundo-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o Sr. Gerson Camata para discutir o
projeto.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr""
e Srs. Constituintes, vamos tratar, na tarde de hoje,
de um tema que até agora não mereceu, como
tantos outros, destaque nas manchetes dos jor
nais nem nos noticiários de televisão, mas que
talvez seja um dos mais importantes aspectos so
bre o qual esta Constituinte deverá decidir Apesar
de 'não trazer em seu bojo o apelo e o sensacio
nalismo da duração do mandato do Presidente,
eu o considero mais importante para o futuro
do Brasil e dos brasileiros do que a própria dura
ção do mandato do Presidente da República. Não

tem o mesmo apelo para o debate, para a contro
vérsia, para a drscussâo perante a opmião publica
do que o encantamento que tem a forma de go
verno - se parlarnentansta ou presidencralista
- mas considero que, bem cuidado pela Consti
tuinte, o tema de que vamos tratar poderá redun
dar em beneficios para a população brasileira ain
da maiores que o da forma de governo a ser
adotada. Não só eu, mas outros Constituintes aqui
presentes vão abordar o tema da reforma tribu
tária, do sistema tributário.

Está aqui - e sei que enfocará este tema -
o ilustre Constitumte César Maia, ex-Secretário
da Fazenda do então Estado da Guanabara, que,
certamente, com mais propriedade do que eu,
deverá focalizar aspectos relativos à urgência e
à necessidade de se promover, efetivamente, nes
ta Assembléia Nacional Constitumte, no Brasil,
uma reforma tributária para valer, que é o que
exigem e desejam nossos Prefeitos e Governa
dores.

Também outro ex-Secretário da Fazenda, o
Constituinte Jesus Tajra, falará, nesta tarde, sobre
o mesmo tema, com o conhecimento que tem
do assunto, por ter administrado uma Secretaria
da Fazenda de um Estado e por ter convivido,
como convivi, com Prefeitos e Governadores E
tenho certeza de que a maioria dos Constituintes
que convivem com seus Prefeitos e Govemadores
sabem que, se não nascer desta Assembléia
Constituinte uma reforma tributária efetiva, que
garanta aos municípios, principalmente, e aos Es
tados brasileiros uma participação nos percen
tuais ou nos totais da arrecadação nacional, talvez
todos os outros projetos, ou todos os outros as
suntos que aqui forem focalizados, não consigam
chegar a bom termo, como desejamos.

E necessário que se diga, antes de qualquer
enfoque, que as rendas que chegam aos muni
cípios são sempre melhor aplicadas do que as
aplicadas pelos Governos Federal ou Estadual.
A experiência de Governador de Estado me dá
o direito de fazer essa afirmativa.

Ouvi ou li em algum lugar que um prefeito
bem-intencionado consegue fazer com dez cruza
dos aquilo que o Governo do Estado não faz com
cem e, certamente, a União não faz com um mi
lhão de cruzados. Por estar mais próximo da sua
comunidade, mais fiscalizado por ela e por sentir
mais os seus anseios, o Prefeito é levado a aplicar
melhor o recurso de que dispõe do que o Governo
do Estado, que está distante da comunidade, e
do que a União, que está ainda mais distanciada
dos anseios verdadeiros e legíbmos da mesma
Essa constatação nós a temos diariamente na
convivência com aqueles Prefeitos que, hoje, leva
dos à condição de mendicância, aparecem aqui
em Brasília de pires na mão - e encontro os
companheiros Constituintes tantas vezes guiando
os deles, e eu os meus, pelos desvios dos ministé
rios, dos órgãos públicos federais, em busca de
pouquíssimos recursos que conseguem, com o
apoio das suas comurudades nos mutirões que
realizam, transformar em verdadeiros milagres.

Antes de enfocar o tema propriamente, gostarIa
de aqui fazer um registro: a Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças foi, a meu ver
- eu que tive a oportunidade de participar efetiva
mente dos debates da Comissão, da qual fui su
plente, e neste sentido tenho conversado com
os Constituintes - aquela que produziu efetiva
mente um relatório mais técnico, mais perfeito

e em melhores condições de enviar ao Plenário
da Assembleia Nacional Constituinte um docu
mento amplo para um debate político ou técnico.
E lá ocorreram alguns fatos que contribuíram para
que a Comissão se desincumbisse bem do seu
trabalho.

Primeiro, tivemos a sorte - aliás, talvez não
tenha Sido sorte, porque os elementos melhor
preparados que vieram para esta Assembléia Na
cional Constitumte brigaram perante a Liderança
dos seus partidos para fazerem parte daquela sub
comissão - de contar com uns seis ou sete ex
Secretários de Fazenda que acabavam de sair
do Governo dos seus Estados, que passaram pela
disputa eleitoral e foram aprovados. Se não tives
sem exercido bem os seus postos não teriam
alcançado o apoio dos seus eleitores para se
transformarem em Constituintes. Portanto, há
pouco mais de seis meses haviam convivido com
os dramáticos problemas da injusta divisão da
renda pública deste Pais. Lá estavam Mussa De
mes, César Maia, Jesus Tajra, Osmundo Rebou
ças, Fernando Coelho, vindo de Pernambuco, Re
lator da nossa Comissão, Carlos De Carli, Benito
Gama e tantos outros companheiros. Não citá-los
todos seria cometer uma injustiça. Eles vieram
com a expenência e com a vivência efetiva do
problema da divisão de renda no Brasil para a
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças.

Houve outro fator, que não fOI somente a sorte,
mas a capacidade e a clanvidência - porque
naquele instante não nos conhecíamos bem, está
vamos acabando de chegar à Assembléia Nacio
nal Constituinte - da escolha de relatores que
se desincumbiram maravilhosamente de suas
funções. Em nossa Subcomissão, o Deputado
Fernando Coelho, que não era o Relator indicado
pela Liderança, mas acabou sendo escolhido,
transformou-se não apenas num excelente Rela
tor - não num redator - mas também num
profundo negociador. E o sucesso do seu relató
rio, aprovado em plenário apenas com uma
emenda, deveu-se, sem dúvida, aos esforços que
desempenhou em reuniões informais em sua resi
dêncra, nas salas da Subcomissão, na residência
de outros Parlamentares, buscando, dentro da Co
missão, o consenso, a visão de cada Parlamentar,
adaptando emendas, fazendo com que o seu rela
torio fosse tomando aquele sentido da peça que
quase obteve a unanimidade na sua Subcomis
são. Não foi um trabalho no sentido de se apre
sentar apenas uma peça redigida e no plenário
se disputar o apoio político ou tecnico para ela.
Na primeira fase, ouviram-se os técnicos, depois
os politicos e posteriormente, através de diálogos
francos e abertos, que cada vez se tomam mais
necessários no àmbíto de toda a Assembléia Na
cional Constituinte, fez-se com que as peças se
encaixassem

Esse relatório, posteriormente, foi as mãos de
outro grande Parlamentar, ex-Secretario da Fa
zenda - oriundo de um Estado extremamente
rICO, embora não possa ser indicado como exem
plo para os outros Estados brasileiros, mas que
enfrenta também os seus problemas por falta de
recursos - o Constituinte José Serra. Depois de
receber os três relatórios, S. Ex' teve a feliz inicia
tiva - nós todos conhecemos as suas posições,
e às vezes ele não abre mão delas - de promover,
no âmbito da nossa Comissão, um amplo diálogo,
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com uma série de reuniões mformais que iam
atravessando as noites Enfrentamos lá a aguer
rida bancada do Nordeste, que desejava, no pri
meiro momento, que 99,9% da arrecadação do
Brasil fosse para o Nordeste. E acho que eles
tinham direito a essa exigência e a essa posição,
que em determinado momento chegava até a
ser extremada. Mas, nessas negociações que se
foram procedendo, no âmbito da Comissão, tam
bém tendo a guarida e o apoio do Presidente
da Comissão, Constituinte Francisco Dornelles,
consequiu-se chegar a um relatório com apenas
quatro, cinco ou seis emendas aprovadas ou
emendas que lhe foram apostas, e postenormente
se produziu um documento efetivamente impor
tante para o futuro dos municípios e dos Estados
brasileiros

No primeiro momento após a instalação dessa
Comissão ocorreram tentações de profundas mo
dificações no texto ou no sistema tnbutário atual.
Elas eram tão profundas, tão radicais que, embora
entusiasmantes num determinado momento,
causaram a todos nós, da Comissão, certo temor
pelos resultados que poderiam advir de transfor
mações tão profundas, eis que os membros da
Comissão e a equipe técnica da Casa, que com
tanta competência a assessorava, não conseguía
mos simular o que efetivamente poderia acon
tecer com o sistema tributário federal, se fossem
aprovadas aquelas primeiras e entusiasrnantes
sugestões. Mas se encontrou ali também um meio
termo que atendeu aos mumcípios brasileiros,
não da maneira que merecem, mas, pelo menos,
propiciando condições a que os prefeitos tenham,
efetivamente, uma autonomia política, financeira
e admmistrativa.

Desejo, nesta oportunidade, chamar a atenção
dos Srs. Constituintes para um ponto. às emendas
que serão apresentadas ao Plenário devemos de
dicar um pouco mais nossa atenção, a fim de
aquinhoarmos melhor os mumcípios do que os
Estados. Se não, vejamos Ao estabelecer-se uma
escala no aumento dos percentuais e da partici
pação dos muníciplos naquilo que é arrecadado
pela União e Estados, na verdade se comete uma
grande injustiça com os atuais prefeitos brasi
leiros, já com mandatos de 6 anos Sabem os
atuais e os ex-deputados, ex-senadores e secre
tários que esses prefeitos desencadearam no Bra
sil o grande movimento para a reforma tributária.
Foram eles que no primeiro ano de seus manda
tos, com as dificuldades e temores naturais para
se reurnrern, ainda no Governo Figueiredo, orga
nizaram uma reunião de prefeitos de capitais, de
pois chamada de Reunião da Associação de Pre
feitos, de vários Estados brasileiros, onde enceta
ram uma luta em favor de uma reforma tributária
que lhes proporcionasse atender às suas comuni
dades sem que, constantemente, a tecnocracia
de Brasília interferisse nos projetos determinando
o que deveriam fazer e não deixando que a cornu
mdade lhes dissesse o que desejava

o Sr. Osvaldo Bender - Permite-me V.Ex'
um aparte?

O SR. GERSON CAMATA - Terminarei o
meu raciocínio e, com muito prazer, concederei
o aparte a V. Ex", Constituinte Osvaldo Bender.

Mas, ouçam V. Ex's, esses prefeitos que estão
agora no fim de seus mandatos e enfrentarão,
no próximo ano, dura competição eleitoral, não

serão contemplados com quase nada de reforma
tributária, em virtude das transferências conce
didas no projeto, que, repito, a não ser esse senão,
talvez tenha Sido o melhor documento já produ
zrdo nesta Casa e neste País sobre o assunto.
Eles deixarão seus cargos sem nada receber da
quilo pelo qual tanto lutaram, arriscaram-se e se
esforçaram. Não podemos permitir que as modifi
cações no aumento de transferências dos recur
sos federais ou que os novos tributos que possibi
litarão maiores recursos a esses prefeitos come
cem a viger em 1989, quando eles, que tanto
lutaram por essa causa, Já terão passado o cetro
e o comando dos rnunlcipros aos seus suces
sores. A nosso ver eles mereceriam, no último
ano de seus mandatos, 1988 - principalmente
esses heroicos prefeitos do nosso partido, o
PMDB,que começaram essa luta, como tambem
os prefeitos do PDT, tão poucos no Brasil, mas
que se associaram, à época, ao PMDB -, da
nossa Bancada e de toda a Assembléia Nacional
Constitumte, uma efetiva e maior participação na
arrecadação dos tributos da Umão e dos Estados

Ouço, com rmnto prazer, o nobre Constituinte
Osvaldo Bender.

O Sr. Osvaldo Bender - Em primeiro lugar,
gostaria de cumprimentar o nobre Constituinte
Gerson Camata por seu brilhante pronunciamen
to com relação à reforma tributana Se a Consti
tuinte nada mais avançar em reformas, mas tão
somente concretizar a reforma tributaria, ja terá
cumprido com o seu dever, devido à sua grande
importância. V Ex" se referiu ao brilhante docu
mento elaborado pela Comissão. Apenas gostaria
de acrescentar que o percentual fixado não esta
a contento, pelo que observamos em contado
com os prefeitos Também somos um intransi
gente defensor do municipalismo, porque e nos
mumcípios que vive o povo. Por isso mesmo so
mos de opinião de que a participação no Imposto
de Renda, no IPIe em outros impostos federais
- participação que hoje representa 21,5% para
os municípios, e para os Estados e o Distrito Fede
ral, 22,5% - passe a ser, respectivamente, 31 %
e 32,5%. Aí,sim, teríamos uma reforma tributária
E mais ainda' quanto ao ICM, em lugar de os
munícípios participarem com 25%, que o façam
com 35%. Se isso puder ser concretizado. far-se-a
a verdadeira reforma tributária, e os prefeitos não
mais terão de vir, de chapéu na mão, esmolar
aos Governos estaduais e federal. Muito bem disse
V. Ex' quando afirmou que, no mumcípio, com
pouco dinheiro se faz muito. Se assim se fizer,
alcançaremos o que é desejo dos prefeitos e, por
que não dizer, de toda a comunidade, porque,
sem dúvida, haverá melhor distribuição de renda
no Pais. Cumprimento, portanto, V.Ex' e peço-lhe

"que nos considere aliados nessa luta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Presidência informa a V Ex' que seu tempo ja
se exauriu e pede que conclua seu pronuncia
mento.

O SR. GERSON CAMATA - Gostaria que
V.Ex', Sr. Presidente, sempre tão generoso com
os demais companheiros que aqui têm falado,
me concedesse apenas um mmuto, a fim de que
possa ouvir um aparte e, depois, encerrar minha
fala, Ja que o mesmo tema deverá ser hoje aqui
tratado.

Ouço o nobre Constitumte Antônio Câmara.

O Sr. Antônio Câmara - Constituinte Ger
son Camata, jamais tomaria a hberdade de, nos
últimos minutos de seu discurso, encerrar um
pronunciamento tão oportuno. Estava no Rio
Grande do Norte, onde percorri cerca de dez mu
nicípios. E a maior reivindicação dos prefeitos
é no sentido de uma reforma tnbutána que não
os torne meros pedintes. V.Ex"trata de um assun
to dos mais sénos e talvez dos que devem ser
tratados com mais emergência na Assembléia
Nacional Constituinte. Muito obrigado.

O SR. GERSON CAMATA - Agradeço a
V.Ex' o aparte.

Complementando, não faço crítica ao relatório,
mas apenas desejo que ele antecipe alguns pon
tos desta reforma tributaria, para que os atuais
prefeitos. repito, que tanto lutaram por ela, tenham
a oportunidade de usufruir aquilo pelo qual tanto
se esforçaram Ela traz novidades espetaculares
para melhorar a arrecadação das prefeituras, pnn
cipalmente o fim daqueles tributos sobre serviços
que os rnumctpios não conseguiam cobrar, e a
transformação deles em ICM, destinando 50% da
irnportáncra para o município onde o tributo é
arrecadado - uma fórmula cnatrva nascida na
quelas reuniões mformais junto com os Depu
tados Mussa Demes, Benito Gama, Jesus Tajra
e Fernando Bezerra Coelho. Portanto, os tributos
arrecadados sobre combustíveis, contas de ener
gia eletrica e de telefone, ICM, vão proporcionar,
tendo em vista que 50% do total arrecadado será
destmado aos municipios, substancial melhoria
na receita das prefeituras Entretanto, as partici
pações nos fundos federais devem ser implan
tadas já a partir deste ano, para que os prefeitos,
que foram os grandes lutadores pela reforma tri
butána, possam, efetivamente, dela participar.

Concedo o aparte ao nobre Constitumte Aluízio
Bezerra.

O Sr. Aluízio Bezerra - Quero apenas fazer
um registro, em nome da Bancada do PMDB
Parabenizo-o pelo brilhante pronunciamento que
faz nesta tarde, quando trata de assunto da mais
alta importância, os interesses dos rnurucipros no
que diz respeito à participação na distríburçao tri
butána. Realmente, esse é um problema impor
tantíssirno, que deve ser resolvido durante a dis
cussão que estamos realizando neste momento
histórico na Assembléia Nacional Constituinte.
Sem dúvida, V. Ex" é grande conhecedor do as
sunto, graças à expenência adquinda na adrmms
tração extraordmána que realizou em seu Estado,
o que lhe garantiu uma cadeira no Senado da
República, onde contribui, com conhecimento de
causa, para a solução do problema municipalista
brasileiro.

O SR. GERSON CAMATA - Agradeço a
V.Ex' o aparte, principalmente vindo da Liderança
do meu partido, um apoio que sempre repre
sentou a grande luta do PMDB, mesmo nos tem
pos mais difíceis, em que a concentração do po
der político levou à concentração do poder econô
mico, ou o poder econômico motivou a concen
tração de poder politico, nos anos duros e difíceis,
em que heróicos companheiros do PMDB luta
vam não só pela desconcentração política, mas
pela desconcentração do poder econõrruco, que
cada vez mais era enfeixado nas mãos da União,
empobrecendo os estados e municípios brasilei
ros
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Sr Presidente, agradeço a V.Ex" e aos compa
nheiros a generosa atenção Este assunto será
certamente enfocado, ainda nesta tarde, pelo
companheiro Jesus Tajra com mais autoridade
do que o foi por mim, e pelo Constituinte Cesar
Mala, ex-Secretario da Fazenda do Riode .Janerro,
ambos membros da Comissão (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a palavra o Sr. Roberto Freire para discutir o pro
jeto.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCS - PE. Pro
nuncia o sequinte drscurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, não são poucos os que, nesta
Assembléia Nacronal Constrtumte, se preocupam
com a natureza da dinàmica que, neste estagio,
vai definir o andamento da elaboração da nova
Constituiçáo. Nos, cornurnstas do PCS, contamo
nos entre os que visualizam com cuidado e cau
tela a tarefa que aqui nos cumpre finahzar.

Estou convencido de que nenhuma força do
espectro pohtrco-partidario, representada nesta
Constituinte, põe em duvida o espírito de ngor
e seríedade com que a pequena, diria, até minús
cula, bancada que lidero vem se empenhando
nos trabalhos em curso.

É de pubhco conhecimento que foi o PCS, ain
da nos primeiros anos de nova e dura clandesti
nidade, imposta após o golpe militar de 64, a
primeira orqarnzação a sítuar - exatamente em
1967 - a exiqência da convocação de uma As
sembleia Nacional Constituinte como requisito
para a democracia É notário que foí o PCB,ainda
em março de J986, o pnmeiro partido a formahzar
um conjunto de propostas para a futura Consti
tuição, oferecendo-as à apreciação e ao debate
de todas as forças e movimentos da sociedade
brasileira. E, nesta Constituinte, foram os três Par
lamentares do rcs que apresentaram a mais alta
media de intervenções, através do dispositivo das
emendas - em escala quantitativa alcançamos
a média de 150,3 emendas por Deputado - com
o maror desempenho dentre todos os partidos
que aqui têm assento.

Recordamos estes fatos tão-somente para real
çar que esta pequena representação comunista
tem todos os ntulos para reivmdrcar legitimamen
te - apesar de sua diminuta expressão numenca
- o direito de manifestar a sua preocupação com
o desdobramento e o desfecho destes trabalhos
constituintes E muito especialmente porque, no
seu desempenho, esta bancada tem dado inequí
vocas provas do seu indesmentivel compromisso
democrático, testemunhado, inclusive, no conteú
do das suas propostas - todas direcionadas para
a ampliação dos direitos cívicos - e no relaciona
mento com as outras forças políticas, na busca
de uma ampla unidade democrática, sem discri
minações ou sectarismos de qualquer espécie,
e, mais, na perspectiva de consubstanciarmos
uma Constituição que reflita um claro pacto de
rnocrático nacional.

É preciso salientar também que os nossos es
forços não derivam de uma avaliação conjuntural
do quadro da transição democrática ou, ainda,
de um VIés tatícista sobre o texto constitucional
que deve emergir desta Assembléia. Muitoao con
trárto, o desempenho desta bancada obedece à
concepção estratégica que o PCS vem desenvol
vendo do caminhe da revolução brasileira desde
a histórica viragem que o partido realizou em
J958 Desde então conhecemos - com a recusa

de quaisquer modelos alheios à realidade nacio
nal - o processo da revolução em nosso País
como um processo de alargamento, ampliação
e consolidação democrática. A via brasileira da
transição socialista é conceptualizada por nós co
mo a conquista de uma democracia de massas,
garantidora das mais amplas liberdades e direitos
civicos.

Esta concepção moderna e avançada do pro
cesso para alcançarmos o nosso objetivo histo
nco, que e o SOCialismo, um socialismo que nada
tem a ver com a utopia, já que se trata de um
ordenamento socretano que opera simultanea
mente a socialização da economia e a SOCialização
do poder pohtíco, vem explicitada em nossa for
mulação e em nossa pratica com uma clareza
e um rigor indiscutiveis.Atesta-o a política de fren
te democrática que conduzímos nos últImos vinte
anos, enfrentando todos os obstáculos e todas
as Incompreensões, mas - para gáudio nosso
- tomando-se vitoriosa no seu essencial.

Na conseqüente afirmação desta concepção
estratégica é que acabamos de reahzar, aqui no
Distrito Federal, o 8" Congresso Extraordinario
do PCB, prestigiado inclusive pela assistência de
praticamente todas as forças dernocratrcas do
País.

Na declaração política dele emanada, cuja mte
gra foi inserida nos Anais desta Casa, está exposto,
com crístahna nitidez, o nosso posicionamento
em face da complexa e delicada conjuntura e
esclarecidos, sem ambigúidades, os nossos obje
tivos no processo constituinte.

Assim é que toda a atuação da bancada do
PCB, onentada por esta política abrangente, está
voltada, no interior desta Constituinte, para a con
secução de um objetivo báSICO: a conquista, a
nível constitucional, de um Estado de direito de
mocratico.

Sr. Presidente, Srs. Constituinte, não temos, os
comunistas, ilusões juridicistas: sabemos que não
basta um texto constitucional que consagre os
direitos e liberdades para que as garantias cívicas
se realizem. Um texto deste quilate não tem o
dom miraculoso de transformar a realidade de
uma sociedade e de um Estado em que vigem,
ha séculos, dispositivos excludentes, ideologias
elitistas e práticas antídemocrátícas, Mas nós o
entendemos como um suporte necessário e indis
pensável para que as forças e movimentos politi
co-socrals, empenhados na democracia e no pro
gresso social, possam travar o seu combate em
condições favoráveis. Compreendemos que é no
fluxodas lutas de classes que se confrontam efeti
vamente as práticas democráticas; mas também
valorizamos, e muito, precisamente para conferir
universalidade a tais práticas, a consagração polí
trco-constítucional dos instItutos que lhe propi
ciam a força legal.

Ora, é na estrita conseqüência desta lógica polí
tica - ngorosamente política, diga-se de passa
gem - que a bancada do PCB se manifesta sobre
os rumos dos trabalhos Constituintes.

Dentro do quadro regimental que normalíza es
ta Assembléia, era mevitável o traço imanente
mente contraditório do Projeto sistematizado pelo
nobre Deputado Bernardo Cabral. Cobrar-lhe or
ganicidade e congruência plenas equivale a exigir
lhe o Impossível

A bem da verdade, não fazemos coro com os
que se colocam frontalmente contra o projeto,
fruto dos trabalhos preparatórios das comissões

ternétrcas, e apresentado pelo parlamentar ama
zonense. Pelo contrano, achamos que há srqrufi
cativos avanços expressos na difícil e por vezes
desconjuntada costura feita pelo Relator. embora
também no projeto permaneçam conceitos e for
mulações inaceitáveis para a Carta moderna que
o povo brasileiro esta a exigir.

De igual modo, cumpre-nos tentar o resgate
de conceítos e direitos consagrados na etapa das
Subcomissões, etapa esta por demais rica e de
mocrática. AlI a participação popular se deu de
fato, seja através das audiências públicas realiza
das, em que representantes da sociedade civil
foram ouvidos, seja atraves das sugestões enca
minhadas e apreciadas.

Ressalte-se. antes de mais nada, que não fare
mos hoje uma exposição rnmuciosa de cada dis
POSItIvO, título ou capítulo constitucional. Fare
mos, sim, uma analise preliminar, dinamos que
bastante genérica em sua essência. sobre algu
mas teses de relevante interesse nacional, nos
seus aspectos positivos e, especialmente, sobre
aquelas mais polêmicas, que merecem maior drs
cussão e aprofundamento.

Estamos aqui com a perspectiva de construir
politicamente uma nova ordem jurídico-social em
que o povo passe a ser, de fato. o seu principal
sujeito Na definição dos princípios fundamentais,
bem como no estabelecimento dos direitos e ga
rantias individuais e constitucionais, e importante
enfatizarmos a maior conquista: a criação de mtru
mentos eficazes para o exercício da soberania
e o da Cidadania Existe hoje a possibilidade real
de termos um Estado permeável às intervenções
e à participação popular.

Internamente, e de forma clara, se define que
o Estado deve assegurar essa participação. atra
vés do sufrágio universal, direito e secreto, no
preenchimento das funções de governo e legisla
ção, na ação direta de mconstitucíonalldade por
norma, ato ou omissão, no poder de iniciativa
de leis, no habeas data, no mandato de injunção,
na abrangência do mandato de segurança para
a órbita privada, na ação popular etc... Por outro
lado, cumpre ao Estado promover uma polítIca
capaz de erradicar a pobreza, estabelecendo o
princípio de justiça social. Além disso, são man
tidos os tradicionais direitos e liberdades. cujas
corretas formulações vêm desde a Revolução
Francesa. O que é novo e significa um avanço
é a abordagem da tortura, considerada crime de
lesa-humanidade e não passível de fiança. prescri
ção e anistia; a supressão da censura, a privaci
dade da vida particular e familiar e a proibição
do registo inforrnátrco sobre convicções pessoais,
atividades políticas ou vida prívada

Tão ou mais importante que tudo isso é a inexis
têncra, em todos os títulos ou capitulas do projeto
sistematizado, dos conceitos espurios da doutnna
de segurança nacional, dentro da concepção ab
surda de que todo cidadão que contesta é um
virtual mimlqo. Não há mars, no texto constitu
cional em discussão, elementos-chave dessa vi
são construida desde a "guerra fria", além do
que se propõe a substituição do Conselho de Se
gurança Nacional por um Conselho da República,
cujas composição e atribuições estão bastante
e detalhadamente reformuladas, inclusive com
objetivos distintos, porque democráticos

No plano externo preconiza-se a Instauração
de nova ordem econômica e a posição do Brasil
como uma Nação que busca o desarmamento
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geral, simultâneo e controlado, bem como a paz.
No que se refere à família, ainda que haja neces

sidade de ajustes e ampliações, avança-se positi
vamente na compreensão de que ela pode ser
constituida não apenas pelo casamento, mas tam
bém pela união estável entre homem e mulher,
o reconhecimento de que a maternidade e a pater
nidade constituem valor social e de que não have
rá distinção entre os filhos, quaisquer que sejam
suas origens

Ao examinar os direitos sociais, ressalte-se que,
no Projeto de Constituiçáo que o PCB apresentou
à sociedade brasileira, fomos os primeiros a levan
tar a questão dos direitos do cidadão trabalhador
e a colocação desses direitos como tema constitu
cional. Isso ocorreu, pois o projeto assim o prevê,
de forma democrática e progressista. Nele estão
assegurados a criação e o funcionamento legal
de comissões de empresa, a estabilidade no em
prego, quarenta horas semanais, férias em dobro,
aposentadoria compatível e, saliente-se, sem dis
criminar os trabalhadores rurais e domésticos.
Além do mais, define a liberdade sindical, direito
irrestrito de greve e, em ambos os casos, assegu
rando-os a todos os trabalhadores, sejam da órbi
ta privada, sejam estatais.

Por outro lado, há um fato de extrema gravi
dade, sobre o qual precisamos deter-nos e impe
dir a sua concretização. O projeto dá espaço à
pluralidade sindical quando prevê que, se mais
de um sindicato pretender representar o mesmo
segmento categorial ou a mesma comunidade
de Interesses profíssionais, somente um terá direi
to à representação perante o Poder Público, con
forme a lei. Apesar desta restrição, estimula-se
a pulverização, que é uma velha estratégia da bur
guesia e do patronato para dividir a classe operá
ria. Isto não é novo. O que é novo é a existência
de um grupo de esquerda combativo, inclusive
no meio Sindical, que, com entusiasmo, participa
dessa Intenção, na medida em que não reconhece
que a organização sindical, em qualquer grau,
por categoria profissional ou econômica, em cada
base territorial, significa a unidade e a força dos
trabalhadores na defesa dos seus reais interesses,
no contexto da luta de classe. Na prática, equivale
dizer que ele se aliam à burguesia.

Nós, como comunistas, temos defendido a uni
cidade ao longo da história. Não podemos, como
representantes da classe operária, admitir a sua
divisão ou com ela pactuar. Cabe a todos nós,
comunistas, democratas, progressistas, e aos
nossos partidos políticos, como instituição, criar
mos, pela lei e pela Constituição, instrumentos
que viabilizem essa unidade orgânica, pois so
mente desta forma nós estaremos antepondo aos
interesses do patronato.

Quanto à ordem social, abordaremos hoje os
aspectos ligados à saúde, à educação e à comuni
cação, sem deixarmos de resgistrar o nosso apoio
às teses avançadas que respeitam os direitos e
a digmdade das minorias socias, dos idosos e
deficientes

No que se refere à saúde, asseguram-se os
princípios de gratuidade, universalidade, descen
tralização e integralidade do cuidado e das ações
de saúde e a implementação do sistema único,
que para nós é um principio básico.

Na parte referente à educação é preciso dizer
que, ao abrirmos uma concessão para a transfe
rência de recursos públicos às escolas comuni
tárías e confessionais sem fins lucrativos, em cará-

ter excepcional, contrariamos o princípio da desti
nação exclusiva para as escolas públicas e possi
bilitamos a comercialização do ensino pelas de
mais instítuiçôes particulares, ao que somos con
trários. E preciso ainda definir, claramente, que
a educação, direito de todos, além de pública
e gratuita, deve ser laica. Até por que, se se quer
defender a liberdade religiosa, é necessário que
se garanta a laicidade da escola.

A criação do Conselho Nacional de Comuni
cação é um fato político novo e está Vinculado
estreitamente com a necessidade de democra
tizarmos os meios de comunicação Entretanto,
não cremos estar esgotada a discussão sobre se
devem transferir para a legislação ordinária a defi
rução de sua composição e competência e do
modelo dos serviços de comumcação de massa
que cabe a ele implantar. Para nós, a atribuição
especial de definir a política de concessões, per
missões e autorizações dos serviços de radiodi
fusão, de sons e imagens, deve ser desse Conse
lho, para evitar os abusos na área, ad referendum
do Congresso Nacional

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Aluízio
Bezerra

O Sr. Aluízio Bezerra - Nobre Constituinte
Roberto Freire, companheiro de muitas lutas e
jornadas pela democratização da VIda nacional,
em nome da bancada do PMDB, parabenizo V.
Ex' pela contribuição que procura dar, seja através
da crítica, seja através de proposições, em nome
do partido que representa nesta Casa, o Partido
Comunista Brasileiro, neste momento em que se
discute, na Assembléia Nacional Constituinte, a
adoção de instrumentos legais que viabllizem a
democratização e a transformação das estruturas
econórmco-sociaís do País, para a elevação das
condições de VIda do povo brasileiro. Portanto,
parabenizo V. Ex' pela contribuição que traz e
que traduz as concepções e os propósitos do seu
partido.

O SR. ROBERTO FREIRE - Agradeço a
V. Ex' o aparte.

Apenas acrescentaria - claro que é um dado
meramente estatístico - que a imprensa brasi
leira inclusive já noticiou que, apesar de diminuto,
a bancada do Partido Comunista Brasileiro é
aquela que apresentou a maior média, a nível
de contribuição para o processo constituinte, de
emendas e de sugestões Diria mais: não apenas
em termos numéricos, até qualitativamente, esta
contribuição foi significativa.

Gostaria também de lembrar aqui a participa
ção que teve nisso tudo - evidentemente que
não foi pelo nosso partido, o que seria uma honra
o Constituinte Geraldo Campos, que foi aquele
que mais consequiu implementar suas idéias a
ruvel da formulação constitucional.

Prossigo, Sr. Presidente.
Atendemos, agora, mesmo que genérica e pre

liminarmente, para onde se VIslumbra uma possi
bilidade de retrocesso. Tal como ficou definido
corretamente na ordem social, a ordem econô
mica deveria se fundar no pnmado do trabalho
sobre o capital, o que não ocorreu. Ao contrário,
naquele capítulo se determina o incontrastável
primado do capital, inclusive do grande capital
financeiro, industrial e fundiário. Tão grave quanto
isso, há ali a cristalina tentativa de ausentar o
Estado das atividades econômicas, restringindo
as ao máximo, particularmente excluindo as hipó-

teses de monopólios estatais, salvo naqueles seto
res em que o repúdio nacional foi tão forte que
os reacionários e entreguistas tiveram que recuar'
o monopólio estatal do petroleo e o dos recursos
minerais nucleares. E, assim mesmo, sem revogar
os atentatórios contratos de risco

No sistema financeiro, foram rejeitadas todas
as emendas de estatização e ate mesmo de nacro
nalização dos bancos e do sistema como um todo
E queria aqui enaltecer a recente atitude adotada
pelo Governo democrático do Peru. No capítulo
do capital estrangeiro, não só não se conseguiu
deflm-lo como complementar à iniciativa privada
nacional ou do Estado, mas abriu-se espaço para
maior participação desse capital em setores fun
damentais, como até mesmo - se não houver
maior precisão do conceito de empresa nacional
- pode-se viabilizar uma completa internacio
nalização de nossa economia Nesse sentido, la
mentavelmente, em função de tentar resolver a
questão da dívida externa brasileira, setores do
Governo Sarney, junto com os entreguistas de
sempre, advogam - e não cremos de boa fé
- tambérn a Internacionalização atraves da con
versão da dívida em capital de risco.

No caso específico da propriedade, seja ela ru
ralou urbana, os latifundiános e especuladores
conseguiram disposnivos que fazem corar até
mesmo os constitucionalistas da ditadura militar.
é puro retrocesso Não adrmtern a intervenção
do Estado na propnedade. Buscam frouxas defini
ções de função social, algumas delas aleatónas
e subjetivas. Tentam criar a figura jurídica da dis
cussão de mérítos em processos desapropriatá
rios, quando é pacífica a doutnna, em todo o
mundo, de que nas desapropríações só cabe dis
cutir o preço e o valor das inderuzaçôes

Em relação aos Imóveis urbanos, os especula
dores vão mais longe ainda quando, expressa
mente, fazem constar no texto que as desapro
priações serão pagas previamente e em dinheiro.
Se isto for mantido, o que não acreditamos, ficam
lnvrabilizados quaisquer programas sérios de
reestruturação urbana, na busca de maior e me
lhor qualidade de vida para as nossas populações
citadinas.

Ao contrário do que está no projeto, deve-se
definir e viabilizar a intervenção do Estado sobre
a propriedade urbana ou rural, com a posse Ime
diata, através de processos desapropriatónos, pa
ra interesse social ou utilidade pública, cujas inde
nizações deverão ser pagas em titulos da dívida
pública, com base no valor declarado para efeitos
fiscais, à exceção da casa de moradia, quando
na posse do seu legítimo proprietário, caso em
que a indenização deverá ser paga em dmheiro,

Fundamentalmente, temos que lutar para que
este capítulo seja alterado de forma profunda e
se possa inscrever uma ordem econômica onde
o trabalho seja sua maior base, prevalecendo so
bre o capital, onde haja o predomínio do nacional,
com o resguardo das atividades econômicas para
a iniciativa privada genuinamente nacional. Os
monopólios estatais devem ser mantidos, espe
cialmente nos setores fundamentaís da econo
mia. A entrada de capital estrangeiro no Pais só
se deve dar de forma complementar.

Há, contudo, um aspecto altamente positivo no
projeto. Na verdade, nele há uma opção clara
pelo parlamentarismo, o qual, em linhas gerais,
está bem definido como o sistema de governo
para onde tendem as SOCiedades democráticas
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Impõe-se sua implantação por ser mais avançado,
já que a sociedade nele tem maior participação,
através de pressões sociais organizadas, e o go
verno dele oriundo é sempre um governo de
maioria. Porém, alguns ajustes precisam ser feitos
nesta parte' do projeto, para não comprometer
a sua eficácia e a caracterização do sistema.

Quanto aos direitos políticos, notadamente no
que se refere aos partidos, há retrocessos inacei
táveis para uma Nação que exige a ínstítucío
nalização de um regime de amplas liberdades.
As exigências para que os partidos possam con
correr a eleições ou ser considerados de âmbito
nacional são, em certos casos, mais restritivas
que a autoritária e excludente legislação ora em
vigor. Só para que se tenha uma idéia do contra
senso posto no projeto, o nosso partido, apesar
de organizado em todo o Pais e ter três represen
tantes nesta Casa, não seria considerado de âm
bito nacional.

No tocante à forma de representação da Câma
ra dos Deputados, o Relator fez uma clara opção
pelo sistema distrital misto, aprovado na Comis
são da Organização Partidária e Garantia das Insti
tuições. Os defensores deste sistema imitam a
forma utilizada na Repúblíca Federal da Alema
nha, justificando-o com os mais diversos argu
mentos, como os de que propiciará um estreito
relacionamento entre o parlamentar e o eleitor
e evitará o abuso do poder econômico nas elei
ções. A nosso ver, significará um desvio de atribui
ção, pois o Deputado Federal- frise-se o federal
- representa o povo do seu Estado a nível nacio
nal. O Congresso passaria a discutir questões pa
roquiais, que são também importantes, mas não
devem ser predominantes nos nossos debates
e sim nos foros próprios, que são as Câmaras
Municipais. Por outro lado, será criada uma estru
tura eleitoral no Brasil que irá favorecer, ao con
trário do que dizem os defensores do distrital mis
to, a volta aos feudos eleitorais, à troca de favores,
e só serão eleitos os candidatos de expressão
econômica forte, além de constituir-se em um
evidente atentado à igualdade do voto. Isto deve
ser abolido no Estado moderno que queremos
alcançar.

Mais grave, ainda, nesse sistema, é o entrave
ao pluralismo partidário e o estrangulamento das
minorias partidárias, que dificilmente conseguirão
representação nos vários distritos. Somos, pois,
frontalmente contrários a tal adoção.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para finalizar,
gostariamos de fazer comentários de outra oro
demoO texto constitucional, exigido pelas dramá
ticas realidades e pelas gigantescas potenciali
dades do Brasil contemporâneo, não pode ser
nem o registro do que se alcançou no processo
de transição democrática nem o resultado de
maiorias eventuais. Ele tem de ser, se não ao
preço de frustrações e possíveis regressões políti
cas, uma projeção, com dimensões programá
ticas inclusive, do País, que se deve preparar para
despontar no século XXI como paradigma de pro
gresso e justiça social no seu perfil nacional e
como afirmação de soberania e solídarismo no
contexto internacional.

Reconhecemos que fatores puramente conjun
turais estão exercendo influência nos trabalhos
da Constituinte. Arranjos regionais e particularis
tas de forças e grupos partidários, pretensões per
sonalistas, ambições no tocante à sucessão presi-

dencial, defesa de posições e privilégios imedia
tos, nada disto contribui para os nossos trabalhos.

Mas este reconhecimento não pode conduzir
à complacência. Há que se combater tal tendência
e repudiá-Ia com firmeza. Não existe Constituição
com um mínimo potencial de perdurabilidade on
de blocos partidários, ou suprapartldáríos, pen
sam articular-se em função de cargos ministeriais
ou chances de sucessão (na esfera federal ou
estadual). Não se pode formular um projeto nacio
nal, que envolverá dezenas de milhões de brasi
leiros, quando o alinhamento, ou o realinhamento,
de segmentos constituintes se efetiva segundo
a físiolóqica vocação para o intimismo à sombra
do poder.

Preocupa-nos o fato de até os interesses de
classe, indescartáveis num processo como o que
estamos vivendo, serem subaltemalizados em
função do jogo rasteiro e miúdo que determina
favores e prebendas a individuos, com o visível
amesquinhamento da res publica.

Na formulação de capítulos específicos nas co
missões temáticas, assistimos as forças políticas
se distribuírem conforme linhas de menos resis
tência, numa caricatura da conhecida "guerra de
posições": os conservadores no que tange à or
dem econômica, os liberais no plano político, os
progressistas no âmbito do social. A partir da sub
missão a conjunturas de tal "guerra de posições",
e com tal ótica, não se constrói uma Constituição;
costura-se um manto de remendos.

Comunistas do PCB,temos consciência de que,
dadas as condições histórico-sociais em que se
move a sociedade brasileira, a futura Constituição
haverá de contemplar uma ordenação jurídico
política muito flexível e da qual, como já dizíamos
em março de 1986 nas nossas propostas, não
se poderá descartar a permanência pontual, no
seu texto final, de focos de tensão dialética. Isto
não significa, entretanto, a resignação ante a pers
pectiva de um texto eclético, consensualizado na
medida em que servir a todos os paladares.

Bem ao contrário, esta consciência nos garante
que o texto constitucional deve acolher, em suas
linhas, diretrizes e numa sistematização orgânica,
lógica, congruente, coerente, uma vontade polí
tica hegemônica. E aqui não há o que inventar
ou o que tergiversar: trata-se da expressa e inesca
moteável vontade da massa da população, explici
tada claramente ao longo dos dois últimos decê
nios - a aspiração por maiores liberdades e por
reformas econômico-sociais; numa palavra, a
vontade política democrática - democracia polí
tica com rebatimentos econômicos e sociais

É a esta vontade política que estamos tentando
servir nesta Constituinte. Nós a resumimos ao
definir o eixo de atuação da bancada comunista
do PCB: lutamos por uma Constituição que con
sagre o Estado democrático de direito que per
mita, no marco dos seus quadros, o avanço no
sentido de uma ordem econômico-social mais
progressista e superior.

Entendemos que existem neste Congresso as
mais amplas condições para a afirmação desta
vontade política hegemônica. Os segmentos de
mocráticos aqui representados, se forem capazes
- e cremos que O são - de situar a sua interven
ção no patamar mais alto do exercício político,
poderão concretizar um pacto democrático e su
perar as suas diferenças e contradições, plasman
do um texto constitucional em que se expressem

não tanto os seus específicos objetivos progra
máticos, mas, especial e prioritariamente, o espa
ço sócio-político onde eles possam se colocar
como protagonistas de uma contínua luta pela
hegemonia e pela direção do processo social.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, temos preo
cupações, mas também temos grandes esperan
ças - e é a serviço delas, na linha do pacto
democrático, que nos propomos atuar mais incisi
vamente.

Força que não esconde, antes publicita, os seus
objetivos - o socialismo no centro de todos 
força de esquerda, comprometida primordial
mente com a classe operária e o conjunto dos
trabalhadores, o PCB quer e vai continuar atuando
nesta Constituinte para dar forma ao projeto na
cional que pretende ver fundado no Estado demo
crático de direito. E o fará tanto porque atende
à sua estratégia quanto, em escala igual ou maior,
expressa a hegemônica vontade democrática do
nosso povo.

E, nesta direção, dando um decisivo enfrenta
menta às forças do atraso e da reação, continua
remos trabalhando para catalizar, sem exclusões
ou principismos, todos os democratas que com
preendem a relevância histórica deste processo
constituinte. Isto porque temos um passado e luta
mos no presente com os olhos voltados para o
futuro do Brasil.

Sr. Presidente, termino dizendo que o Partido
Comunista luta para que alguns desses princípios
que aqui foram analisados sejam realmente inseri
dos na nossa Constituição e tenham relevância
histórica nesse processo constituinte, até porque
temos um passado, um presente e, mais do que
isso, um futuro. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Roberto Freire
o Sr. Jorge Arbage - Segundo-Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pejo Sr. Mário Maia, Segundo
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Tem
a palavra o Sr. Francisco Küster, para discutir
o projeto.

O SR. FRANCISCO KãSlER (PMDB-Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, assomo a tribuna desta Assem
bléia Nacional Constituinte para reiterar o com
promisso que todos nós assumimos com a socie
dade brasileira, de resgate da democracia e im
plantação de um regime onde imperem as leis
e a justiça socíal,

No decorrer dos nossos trabalhos, temos cons
tatado que uma parcela expressiva de nossos Pa
res aqui veio para defender interesses dominantes
das elites descomprometidas com o bem-estar
do povo brasileiro.

As mesmas elites que defenderam o Estado
autoritário e ao longo de nossa História têm-se
travestido, reciclado discursos e práticas, utilizado
as mais variadas siglas e que há alguns anos en
tendiam subversiva a proposta de convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte, aqui estão
tentando fazer prevalecer a manutenção do sta
tusquo.

A selvageria da exploração do trabalho das
maiorias em favor da acumulação das ríquezas
tem mudado na forma, evoluído no requinte, sem
jamais perder sua essência. A escravidão, que
cem anos depois ainda mancha nossa História,



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Terça-feira 4 3867

só se findou quando estas mesmas elites consta
taram que este tipo de mão-de-obra tinha um
custo mais elevado do que a de colonos irrnqran
tes, aos quais não era necessário assegurar o sus
tento As lutas da classe trabalhadora, o Estado,
competente defensor das minorias, tem-se adian
tado ou respondido com leis e medidas que, ao
mves de gerarem bem-estar social, arrocham e
oprimem cada vez mais.

Da pnmeira Constituição, outorgada pelo Impe
rador, passando pela primeira Constituição da Re
pública, a Polaca, de 46, e a da Junta Militar,
sempre constaram os pnncipios que distinguem
poucos em detnmento das maiorias.

O trabalho em nossa Pátria, Sr. Presidente, Srs
Constitumtes, tem gerado uma mais vaha superior
às matrizes que a patentearam. Os trabalhadores
de nossa Pátna têm sugadas suas energias de
forma a atender à ganância do capital nacional
e às necessidades de exploração das potências,
ora colomais, ora imperiais.

A extorsão e tamanha, que o salano rrurumo
brasileiro é inferior ao da Nicarágua, do Uruguai,
da Argentina Vejam só este quadro alarmante:

"DIEESE
Salários mmimos em paises do ocidente

1986

Jornada de
País Em dólares Trabalho

Argentina 139,45 40
• Brasil 43.00 48

Colornbia 84,01 40
Grã-Bretanha 55,68 37,5
Equador 104,44 40
Espanha 271,17 48

• França 617,61 39
lndia 344,05 44
ltáha 504,80 40
Japão 455,50 44

• Nrcaraqua 152,14 44
Peru 53,05 40
Portugal J 10.00 42

• Uruguai 74,58 44

• Hoje, o poder de compra do saláno mínimo
está 50% abaixo dos niveis de J986, explica o
Prof. João Sabóia, da Umversidade Federal do
Rio de Janeiro."

E os homens de bem deste País, os realmente
comprometidos com os anseios da maioria do
povo brasileiro, com o que se defrontam? Vêem
uma boa parte daqueles que julgavam seus repre
sentantes, num verdadeiro mercado persa, uns
subornados ou se deixando subornar pelos Iob
bles, outros negociando posições, a troca de car
gos públicos ou sua manutenção Organizações
antipopulares e violentas, como a UDR, estão a
pressionar no campo, exterminando impunemen
te; nas ruas, promovendo passeatas ruidosas; e,
nos corredores da Assembléia Nacional Consti
tuinte, subornando quem deveria estar a serviço
da sociedade. Estão felizes os banqueiros nacío
nais, os banqueiros internacionais, os entreguis
tas, os latifundiários. Esses têm razões para satis
fação. E a maiona do povo brasileiro mais uma
vez sente-se traída e usada para consolidar e dar
uma sobrevida a este modelo que faz proliferar

a rruséna e a cada dia engorda e bate recordes
nas estatísticas que aferem a pobreza. a renda
per caplta, a rnortahdade infantil, o analfabetis
mo, a criminalIdade, a marginalIzação

Por falar em cnminalidade e marginalização.
cito dados divulgados pela imprensa do dia de
hoje. homicrdios dolosos. em São Paulo, neste
pnmelro semestre - e me restrinjo apenas a Cida
de de São Paulo - 2.260 casos; furtos, 56.470,
roubos, 23.618; furtos e roubos de verculos, em
seis meses, so na cidade de São Paulo, 20647
casos; roubos a mstrtutçôes financeiras, 293 ca
sos.

No campo do analfabetismo, citamos tambem
dados que nos assustam Ha aproximadamente
oito milhões de crianças com menos de quatorze
anos de Idade sem escola, o equivalente hoje,
a quase o dobro da população do meu Estado
Há um número também assustador, de aproxima
damente trinta milhões de brasileiros analfabetos,
o equivalente à população da VIZInha Repubhca
da Argentina

O povo brasileiro vê perplexo a Assembléia Na
cional Constituinte transmutar-se em algoz do so
nho recente de mudanças que contagiou a todos.
Adescrença agora contagiou a Nação. O Governo
da transrçâo resolveu realizar outra obra. Espera
vamos a transição e está havendo uma transação
política de interesses. Esperávamos a ruptura e
estamos assrstrndo ao continuismo.

Ao invés de mudanças, vimos os acordos espu
nos, os conchavos interesseiros e o fortalecimento
dos velhos profissionais da política assegurando
os interesses olIgárquicos, mdustriais, cornercrais
e rurais. Os programas partidários de mudança
e esperança foram traficados por migalhas de
poder, por interesses pessoais e de pequenos gru
pos.

Esqueceram-se as promessas eleitorais e os
proprios eleitores. E em nome das dificuldades
conjunturais e estruturais utilizam-se as mesmas
práticas do passado, os mesmos discursos e os
mesmos expedientes repressivos.

O aprofundamento da crise econômica. da cri
se de legitimidade e de credibihdade do poder
político exrqe uma imediata resposta popular, ca
paz de assegurar a transição democratica e a rup
tura com o passado.

Esta é a questão central das reformas sociais'
o poder político

Estarrecem a Nação propostas extravagantes
como a Ferrovia Norte-Sul, o trem bala, o projeto
fisiológico do mandato de CinCO anos do Presi
dente. O PMDB, meu partido que resistiu vinte
anos à ditadura mihtar, que viu seus quadros cas
sados, presos, torturados, exterminados, transfor
mou-se em bandeira nacional da resistência, em
instrumento de conquista da democracia, não
aquela formal, que alguns acham suficiente, mas
uma democracia substantiva, onde além do dírei
to ao voto, todos partilhem do bem-estar que a
Nação e capaz de gerar. Este PMDB, do qual
faz parte a maioria dos Constituintes, qual nave
carregada de nquezas, fOI tomado de assalto pela
pirataria fisiol6gica que partilhara do motim da
ditadura, e hoje cai no descrédito da opinião públi
ca nacional, constatação esta que venho fazendo
ao longo dos últimos meses Como emedebista
desde os idos de J966, fico estarrecido ao me
deparar com a tnste realidade dos dias de hoje.

Qual Xá do Irã, as chamadas elites não vêem
ou não querem ver que o trono em que acham

estar sentadas confortável e eternamente e um
barril de polvora de estopim aceso. Desafiam o
progresso como se fossem capazes de recuar
a histona Pretendem oferecer as leis mars reacio
narias que este Pais ja teve e acham que mais
uma vez sairão impunemente deste episódio Pre
ferem acreditar que o seu poder e divino. Nem
a condição de despotas esclarecidos aceitam
Não querem ver que estamos vivendo um clima
de pre-convulsão social. Graças a recessão, cam
peiam a fome e o desemprego, dançam no baile
da corte do FMI; a Nação clama por Justiça, e
eles oferecem uma ferrovia no Maranhão, que
lIga o nada a corsa alguma.

Que me desculpem os Constituintes daquele
Estado.

Sr. Presidente, pediram uma tregua aos credo
res e ao Fundo Monetário Internacional, aviaram
a receita em casa e voltam com condições melho
res que a própria encomenda. Nunca o salario
fOI tão arrochado, nunca se consumiu tão pouco
para haver excedentes exportáveis, nunca os servi
ços públicos e energia custaram tão alto, nunca
se Impôs tanta fome ao povo para cumpnr com
os compromissos externos. Dona Ana MariaJuhl,
nos malfadados tempos da ditadura, não pedia
tanto. E nosso Mimstro, Ministro do PMDB de
bela memoria e presente tão triste, ri. RI como
nam os bem nutridos MInistros de outrora.

Os trabalhadores, os desempregados, os sem
terra, as donas-de-casa, os milhões de menores
abandonados, os milhões de doentes, os funcio
nários públicos. os migrantes, os biscateiros, os
marqinars, os pequenos empresários, estes não
têm por que rir. Estes sofrem. Não suportam o
sofrimento e começam a esbravejar

Se a classe política insisur em manter esta sur
dez conveniente; se as elites não saírem de seu
isolamento acustico; se o nosso partido, o PMDB,
não expurgar o inchaço e voltar para o lado de
onde nunca devia ter Saldo,seremos todos atrope
lados pelo trem da história, que tem pressa e
so anda para frente.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, se fizalgumas
colocações duras, ao analisar a postura do meu
partido - maioria que somos, os peemedebistas,
na Assembléia Nacional Constituinte - e porque
tenho constatado, entristecrdo, as contradições
daqueles que se elegeram com discursos pro
gressistas, assumiram compromissos com a so
ciedade, prometeram mudanças que visevarn a
uma sociedade moderna, mais igualitária, e hoje
rompem na prática, com esses compromissos
assumidos

Quero pedir permissão ao representante do
nosso LíderMáno Covas para apresentar um dado
estarrecedor: dos brasileiros que trabalham, um
montante em todo Brasil de 52 236 191 pessoas
ocupadas, 42%, que representam hoje
22.3 J6.936 brasileiros, recebem até um salário
mínimo, ou seja, Cz$ 1.969,92.

Com prazer, ouço o aparte do emmente Líder
em exercício, Constituinte Aluízio Bezerra.

o Sr. Aluízio Bezerra-- Nobre Constitumte
Francisco Kuster, ouço com muita atenção o bri
lhante pronunciamento que faz V.Ex' nesta Casa.
em nome da bancada do PMDB. Parabenizo, por
intermédio de V. Ex' o PMDB pelo seu desem
penho na grande caminhada histórica nos vmte
anos de combate à ditadura militar, luta que viabi
hzou a etapa atual. Sem dúvida alguma, V. Ex'
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no seu discurso, faz crítica no sentido de que
somos o principal sustentáculo da Aliança Demo
cratica. Creio que, depois de ter cumpndo o PMDB
essa etapa historica, como canal de todas as lutas
populares, que teve seu desfecho com a derru
bada dó regime mihtar, agora nos encontramos
diante desta nova etapa histórica, a da recons
trução nacional. Precisamos avançar com as mes
mas caractensticas de um partido fundido nas
aspirações e na vontade do povo brasileiro E
nisto se baseia o discurso de V.Ex', um discurso
muito importante, porque chama a atenção para
essa caminhada histórica da qual o partido não
pode afastar-se sob pena - como disse muito
bem V. Ex' - de ser atropelado pelo trem da
hrstona, Na medida em que pretenda ser o PMDB
o Instrumento pnncipal, a alavanca principal da
luta do povo brasileiro, hoje é seu dever continuar
a ser este grande canal das lutas populares Nessa
nova etapa, que se caracteriza pela luta em prol
das transformações na estrutura econômica e so
cial do nosso Pais visando a reintegrar no pro
cesso produtivo quase 50% da população dele
marqmahzados, é necessário que o nosso partido
continue a ser esta grande alavanca hist6rica. MaiS
uma vez, parabenizo V.Ex' quando chama a aten
ção para o fato de que nosso Governo se volte
para os grandes compromissos assumidos nos
palanques, ou seja, a luta pelas eleições diretas
Estou certo de que esse deve ser o esforço de
todos nós, do PMDB, e para que isso aconteça
é necessano que de vez em quando possamos
exercer com firmeza a crítica ao Governo, do qual
somos o sustentaculo prmcipal, Não estamos, em
absoluto, ofendendo O Governo não pode sen
tir-se ofendido quando recebe uma critica das
bases principais do nosso partido. Queremos redi
recionar o Governo nos tnlhos da História, para
que possa levar a efeito, com o apoio do nosso
partido, as grandes transformações econômicas,
a fim de promover o progresso social e, sobre
tudo, agir com soberania perante as multinacio
nais, o Fundo Monetário Internacional e o sistema
financeiro internacional. Parabenizo, portanto, no
vamente, V. Ex' pelo bnlhante discurso e creio
que lá chegaremos com o esforço de todos, mor
mente das bases do nosso partido.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Mesa
lembra ao orador que seu tempo está exaurido.

O SR. FRANCISCO KÜSTER - Agradeço
a S. Ex"o aparte, que, com muito prazer, incorporo
ao meu pronunciamento.

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
devo dizer que estamos enfrentando uma luta sur
da de bastidores contra os detentores do poder
econômico em nosso País, que criam uma ima
gem distorcida dos objetivos que pretendemos,
como a estabilidade do trabalhador e a redução
da jornada de trabalho. Apelo aos lobbystas e
aos Constituintes que se posrcíonam contra a es
tabilidade, contra a redução da jornada de traba
lho e contra o direito dos trabalhadores, para que
reflitam um pouco.

S~gundo o ud3g10 popular, é melhor perder,
ri-ste rnomerno, Qlguns anéis, para que não se
tenha de perder, amanhã ou depois, os dedos,
as rnõos ou, em alguns casos, ate a própria Vida,
a fim de que não sejamos atropelados pelo trem
da hrstóna, que tem pressa e s6 anda para frente.

o SR. PRESIDENTE (Mário Maia)

CN/38
Em 3 de agosto de 1987

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' e, por seu alto intermedro,

à Câmara dos Deputados que esta Presidência
convocou sessão conjunta a realizar-se amanhã,
às JO horas, no Plenáno dessa Casa, destinada
à leitura das Mensagens Presidenciais rr' 26, 27,
28.29 e 30, de J987-CN, referentes aos Decre
tos-Leis rr 2.207 a 2.2 J I.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
protestos de alta estima e distinta consideração.
- SenadorHumberto Lucena Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Mala) - Tem
a palavra o Sr. Jesus Tajra, para discutir o projeto

O SR. JESUS TAJRA (PFL- PI.Sem revisão
do orador.) - Sr Presidente, Srs. Constituintes,
tema da maior importãncia, como o do sistema
tributário dentro de uma Constituição, não pode
ria deixar de ser incluído nas sessões extraordi
nárias Trata-se de assunto fundamental para a
vida de uma nação e que vai realmente causar
preocupações quanto à sua definitiva estrutura
ção, em razão das reivindicações constantes dos
diversos niveis de Governo. Mas, como bem sa
lientou o nobre Senador Gerson Camata, o assun
to é um pouco árido. Não dá plateia, não dá arqui
bancada. Por isso, talvez não tenha sido levado
na devida consideração, porque o sistema tribu
tário que hoje está inserido no projeto já está
causando contestações na área executiva, e ISSO

exigiria de todos nos maior participação no deba
te, para chegarmos a um sistema tributário que
realmente atendesse às necessidades da União,
dos Estados e dos MUnicípios.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, todos
temos plena consciência do alto significado de
uma Constituição na vida de uma nação politica
mente organizada. Não precisanamos agora enfo
car sua irnportàncra. Mas podemos destacar, den
tro do seu contexto, as normas básicas de estrutu
ração do sistema tributário, definidos das fontes
de recursos financeiros necessários ao funciona
mento do poder público, além de estabelecer cla
ramente as regras das relações fisco-contribuinte.
Nessas relações, busca-se sempre o equilíbno en
tre as necessidades do poder público e a capaci
dade contributiva do povo. Afinal,é bom lembrar,
realçando sua significação, que a pnrneíra Carta
Magna, surgida entre as diversas nações, decorreu
da necessidade de se limitar o poder de tnbutar
do Rei João Sem Terra, da Inglaterra.

Com a Emenda Constitucional n° 18, de 1965,
houve uma substancial alteração do sistema tribu
tário brasileiro, que antes não correspondia à es
trutura econômica e social do País. Era, na verda
de, um sistema tributário altamente regressivo,
onde a maior fonte de arrecadação da União era
o chamado Imposto de Consumo, hoje denomi
nado Imposto sobre Produtos Industrializados Po
de-se dizer que uma nova filosofia política orien
tou o Poder Central na realização dessa reforma,
por todos exigida e, em grande parte, justificada
pela necessidade de modemização das funções
do Estado, sintetizadas na finalidade precípua de
promover o desenvolvimento econômico da Na
ção e o seu bem-estar socral. Não obstante a
excessiva centralização da competência tributária
da Umão, não se pode negar que com a Emenda

n" J8 à Constituição de 1946, transplantada de
pOIS, com algumas alterações, para a Constituição
de 1967, inclusive sua Emenda n" I. os Estados
e alguns Municlpios brasileiros, na sua maioria
_ digamos assim - expenmentaram, micial
mente, substancial reforço financeiro, seja em ra
zão da sua própria arrecadação, seja pelas transfe
rências federais via Fundo de Parncipaçáo. E in
questionável que Estados e Municípios tiveram
melhores condições financeiras que lhes permi
tiram desenvolver com mais proficuidade suas
tarefas. Entretanto, foi-se acentuando, diante de
exigências crescentes, a dependência dos Esta
dos e dos Municipios ao Poder Central. Aelevação
do nivel dessa dependência praticamente deter
mmou a perda da sua autonomia tecnica e pohti
ca Tornaram-se frequentes as presenças, em
Brasília. de govemadores e prefeitos em busca
de recursos indíspensávers ao atendimento das
necessidades de suas obras e, muitas vezes, ate
mesmo ao resgate das suas folhas de pagamento.
Adificuldade, às vezes, em conseguir tais recursos
a fundo perdido levaram govemadores e muitos
prefeitos a endividarem brutalmente seus Estados
e MunicípIOS, de tal forma que hoje os vemos
afogados em volumosas dívidas. Por isso mesmo,
govemadores recém-eleitos se desesperam dian
te da incapacidade de administrar seus respec
tivos Estados. Em seu socorro o Governo Federal
vem promovendo, por lei votada no Congresso
Nacional, a rolagem dessas dívidas. Apenas, no
nosso entender, chutou-se o problema para frente
mas não fOI resolvido.

Faço essas considerações para evidenciar a im
periosa necessidade, agravada a cada dia, de ou
tra reforma tnbutária que, vindo reforçar as finan
ças estaduais e municipais, possa restaurar a Fe
deração que, na verdade, só formalmente existe
no texto constitucional, As pressões vinham, co
mo vêm, de todos os lados. E continuam vindo
com a sugestão de reforma de emergência, par
tida principalmente dos prefeitos das capitais, que
também vivem, agora, a se reunir, unindo forças,
gritando, clamando por mais recursos para aten
der às suas necessidades básicas.

A oportunidade da convocação da Assembléia
Nacional Constituinte viria sugerir uma ampla re
forma tributána como fator de reabilitação da Fe
deração, consubstanciada na autonomia finan
ceira dos Estados e dos próprios Municípios. Indu
vidoso é o caráter centralizador do sistema tribu
tário vigente, onde a União detém maior número
de impostos, com base econômica mais ampla.

A Subcomissão de Tributos coube inicialmente
a responsabilidade de empreender essa grande
tarefa. Uma sequência de palestras realizadas por
tributaristas, autoridades na área, autoridades fa
zendánas, sugestões e debates da parte dos Cons
tituintes precederam a elaboração do anteprojeto
micial,que poucas modificações sofreu na CornJg:
são temática. A estrutura básica deste anteprojeto
está agora consagrada no projeto da Constituição
oriundo da Comissão de Sistematização. Devo
dizer, repetindo o que disse o Senador Gérson
Camata, que foi realmente um trabalho dos mais
sérios, dos mais bem coordenados, discutidos e
conversados, para se chegar à estrutura que hoje
está consagrada no projeto

O Sr. Felipe Mendes - Permite V. Ex' um
aparte?
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o SR. JESUS TAJRA - Concedo a V. Ex"
o aparte, Deputado Fehpe Mendes.

O Sr. Felipe Mendes - Gostana de trazer
meu testemunho à peça que V Ex" nos oferece
neste momento, para dizer da sua expenência
neste assunto, como tnbutarista, antigo funcro
náno graduado do Ministério da Fazenda, empre
sário bem-sucedido, gerador de nquezas no meu
Estado, como homem público que e, tendo sido
Deputado Estadual e Prefeito de Teresina. Portan
to, conhece V. Ex" todas as facetas desse proble
ma, não so do àngulo pohtico, como do empre
sarial e do tnbutário. De modo que associo-me
às palavras de V. Ex', tambem esperando que,
na Constituinte, possamos ter um sistema tribu
táno justo, que permita não somente a redistn
buição de recursos, como também a aplicação
dos recursos públicos por parte do Governo, de
forma a atingir o objetivo que todo governo deve
ter, qual seja o de levar ao povo as obras e os
serviços em seu benefício. Muito obrigado.

O SR. JESUS TAJRA - Agradeço a V. Ex"
o aparte, com o que me sinto honrado. Devo
enfatizar, Sr. Presidente, qual esse texto, resultante
do trabalho final da Comissão do Sistema Tnbu
tário, Orçamento e FInanças, não teve a menor
influência partidária, pois obedeceu a enterros
eminentemente técnicos, objetivando alcançar
dois pontos fundamentais: justiça social e desen
volvimento equilibrado entre as diferentes regiões
do País Esse princípio está consagrado no art.
257, § ]", que estabelece:

"~ \" Os tributos destinam-se a prover
a União, os Estados, o Distnto Federal e os
Municípios de receitas para satisfazer neces
sidades públicas a seu cargo, e terão em
vista, principalmente, os seguintes objetivos'

1-justiça social;
11- desenvolvimento equilibrado entre as

diferentes regiões do País."2

Foi esta uma preocupação constante entre to
dos os membros que compuseram a Subcomis
são do Sistema Tributário e a Comissão de Tnbu
tos, Orçamento e Finanças.

Ouço o nobre Constituinte João Machado Ro
llemberg.

O SR. JOÃO MACHADO ROLLEMBERG
- V. EX'faz um importante pronunciamento. Na
verdade, enquanto houver um sistema tributário
injusto, enquanto houver govemadores e prefeitos
pedindo auxilio ao Presidente da República, não
haverá um desenvolvimento equilibrado neste
País. Esse trabalho de V.Ex' e do Senador Gérson
Camata, na Comissão do Sistema Tributário, Or
çamento e Finanças, tão bem feito, que repre
senta uma evolução no sistema tributáno brasi
leiro, já começa a ser sabotado pelos técnicos
do MInistérioda Fazenda. Dizem que a Umão não
terá condições de suportar as mutações que o
projeto insere no sistema tributário brasileiro. Não
é verdade. O projeto, inclusive, tem o cuidado
de fazer viger essas mutações em cinco anos,
para que haja transformações gradativas, e o Go
verno central possa também transferir, gradativa
mente, determinadas atribuições aos governos
estaduais e às prefeituras municípais. E preciso,
portanto, que esta Assembléia Nacional Consti
tuinte fique atenta às manobras dos tecnocratas,
que não querem que este País se desenvolva har-

monicamente. Começam, de logo, a apresentar
defeitos no bem elaborado projeto da Comissão
do Sistema Tnbutáno, Orçamento e Finanças. Es
tou, portanto, de acordo com V.Ex' na felizcoloca
ção do seu pronunciamento de hoje.

O SR. JESUS TAJRA - Agradeço a V. Ex'
o brilhante aparte, que Incorporo ao meu pronun
ciamento

Faço um parêntese na seqüência que estava
dando ao meu discurso, para enfocar manifes
tação do Sr. Ministro da Fazenda com relação
ao projeto, no que se refere ao sistema tributário.

"Mimsteno adverte Sarney que a União po
de falir.

Um documento reservado do Ministérioda
Fazenda - está contido no jornal Folha de
S. Paulo, pág 22, quarta-feira, 29 de julho
- enviado ao Presidente Sarney, alerta para
possivelTalência financeira" da União E, pa
ra salvar-se, o Govemo federal tena de "elevar
brutalmente os impostos"

Sempre a ameaça de elevação de impostos.
O texto está entre aspas, como palavras textuais

do Mlmstro.

"A União vai ficar sem recursos e impo
tente para auxiliar regiões pobres e realizar
programas de Integração nacional."

É o que afirma o documento obtido pela Folha
de S. Paulo.

"E mais: adverte para a inevnavel asfixia
do contnbumte. O texto fOI preparado pela
Receita Federal, a fim de se lançar uma estra
teqia do Governo no Congresso Constitum
te."

Ora. Sr Presidente, Srs. Constituintes, admito
a preocupação do Sr. Ministro da Fazenda, mas
é preciso que haja iniciativa de S. Ex' inclusive
de se dirigir àquele que lhe e hierarquicamente
superior, o Presidente da República. A preocu
pação do Sr. Bresser Pereira também deveria estar
sendo manifestada perante esta Constituinte, co
mo forma de colaboração e não de influência,
como o que está dito, para alterar o que já foi
feito com todo o critério e seriedade, fruto de
um trabalho que varou as madrugradas

Ouço o nobre Constituinte Benito Gama.

O Sr. Benito Gama - Estou ouvindo com
atenção o discurso muito lúcido de V. Ex' a res
peito do pronunciamento do Sr. Ministro da Fa
zenda de que, se aprovado o que está no antepro
jeto, a União vai falir Talvez seja mais uma falácia
que existe neste País e que transformou a reforma
tnbutária num dos maiores discursos de políticos
nos últimos quinze anos. A reforma tnbutária, co
rno tema, não será também motivo para discursos
como tem Sido o Nordeste ao longo de mais
de um século de existência. Nós, Constituintes
de todo o País, estivemos e estaremos atentos
para manobras que tentam impedir a aprovação
do projeto do sistema tributário, apresentado na
Subcomissão de Tributos, na Comissão do Siste
ma Tribuláro e, agora, no projeto da Comissão
de Sistematização. A União não vai quebrar por
isso porque, enfim, vai ajudar Estados e Municl
pios. A União não quebrou - nem vai quebrar
- porque girou a dívida dos Estados em quase
dez bilhõesde cruzados, porque, somente no prr
meiro semestre, subsidiou a agricultura do Cen
tro-Sul em mais de três bilhões de dólares e, com

a intervenção nos bancos estatais, cuja valIdade
ate hoje ninguém sabe, ja investiu uma fortuna
de bilhões de cruzados. Este e mais um discurso
contra a salvação dos municipios brasileiros e
a redução do desnivel regional, em que as regiões
Nordeste serão as maiores beneficiadas no ante
projeto Por isso, meu caro Constituinte Jesus TaJ
ra, congratulo-me com V. EX" pela lucida expla
naçáo sobre o sistema tnbutano e pela não inclu
são do tema Reforma Tnbutana e do capítulo
"Tributário" nos ternas das sessões extraordina
rias. E, realmente, ou poderá ser, um prenuncio
de que nosso anteprojeto está sendo boicotado.
Precisamos ficar atentos Os municrpios brasilei
ros e as regiões Norte e Nordeste precisam dos
nordestinos e dos brasileiros. Cumprimento V. Ex'
pelo bnlhante discurso.

O SR. PRESIDENTE (Mano Maia) - A Mesa
adverte ao nobre orador de que seu tempo esta
exaundo.

O SR. JESUS TAJRA - Peço a V Ex' que
me conceda pelo menos mais dOIS minutos, para
concluir meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Mano Maia) - Peço
d V Ex' que o faça o mais rapidamente possivel

o SR. JESUS TAJRA - Agradeço ao nobre
Constitumte Bemto Gama o aparte, que ilustra
meu pronunciamento.

Aproveito o ensejo para dizer que o Sr. Mlmstro
se esta esquecendo de que tambem havera cen
tralização de encargos e náo apenas de receita,
e a União está tão farta de recursos que esta
pronta para cobrir os buracos de Instituições fi
nanceiras, como aconteceu recentemente com
o Banco Sulbrasileiro, hoje transformado em Ban
co Meridional, sem que os responsaveis estejam
respondendo na cadeia, atrás das grades pelo
crime que praticaram contra a economia dos Es
tados do Sul do País, principalmente do Pararia.
de Santa Catarina e do Rio Grande so Sul.

Sr. Presidente, gostaria de ouvir o nobre Constr
tuinte MeSSIas Góis.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O tem
po de V. Ex' está exaurido, nobre Constitumte
Ele não pertence mais a V. Ex' e sim aos oradores
seguintes. A Mesa pede a compreensão de V.Ex",
porque ainda há vários Constituintes inscritos e
até teremos de prorrogar a sessão para satisfa
zê-Ias.

O SR. JESUS TAJRA - Agradeço a V Ex'
a tolerãncra O assunto é importante. Esse temário
que aqui está deve ser reconsiderado, para que
a parte referente à reforma do sistema trrbutário
seja incluída nos debates de sessões extraordi
nánas. Assim, teremos oportunidade de debater
mais amplamente, não pela voz de um urnco
Constituinte, mas de vários, durante toda uma
sessão, com cerca de quinze pronunciamentos
perfazendo quinze enfoques diferentes, e chega
remos à conclusão final de que o projeto atenderá
às necessidades da União, dos Estados e dos
Municípios, aqueles que realmente assistem mais
de perto as comunidades, o povo de cada Muni-
cípio. I

Sr Presidente, lamento que meu tempo esteja
esgotado e tenha ficado no meio do caminho,
mas nada posso fazer. (palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Mario Mala) - Tem
a palavra o Sr. Jose Fernandes, para discuur o
projeto

o SR. JOSÉ FERNANDES (pD r - AM,
Sem revísao do orador.) - Sr Presidente, Srs
Constitumtes, estamos no penado de analise da
proposta de Constiturçao resultante da sistema
uzaçao das diversas proposições das Comissões
ternauces. Como ja se disse, o resultado ficou
um tanto disforme, nao por culpa ou por falta
de zelo e de apnmorarnento da Comissao de SIS
tematrzaçao, mas muno mais pelas dificuldades
que ocorreram no sentido de dar uruforrrudade
ao projeto ou, melhor dizendo, aos anteprojetos
das diversas Corrussóes temáticas, a fim de que
uvessernos uma onentaçao para elaborar a Cons
utuiçao

Se de um lado, por exemplo, ela progredir e
tenta viabilizar o processo de mteqraçáo social
de um sem-numero de brasileiros no mercado
de consumo - brasileiros que hoje nao partici
pam do poder de compra e nao podem ser const
derados consumidores - de outro lado, temos
proposiçoes que se tornaram mais atrasadas do
que as existentes na leqislaçáo vigente.

HOJe, eu nào tecena, de irucio, qualquer tipo
de comentano fmaí, mas gostaria de fazer um
lembrete O Relator Bernardo Cabral, creio, pode
apresentar-nos uma bela proposta atraves de um
subsutuüvo, mas deve fazer uma alteraçao geral
no anteprojeto resultante da consohdaçao das
propostas das Comissões ternancas. sem que pa
ra isso seja necessano fugir dos pnncipios basicos
que aqui foram errados.

Ainda diria eu - enquanto esperamos do Rela
tor Bernardo Cabral um subsutunvo - que preci
samos, em algumas partes, fazer a Constituição
realmente anahtica Quando falarmos nos direitos
e garantias individuais. em Virtude de a Consti
turçao anterior nao se deter nesse problema, sera
necessano fazer, analiticamente, a discriminação
do respeito as liberdades e garantlas indIviduaIS
e coletivas dos brasileiros Em outras areas, verifi
camos que a proposta Constitucional chega ao
absurdo de tentar detalhar - por ISSO fiCOU mais
confusa - os salarios. E o caso, por exemplo,
dos vencimentos dos magistrados. A proposta dtz
que "os vencimentos dos magistrados seráo fixa
dos com diferença mio excedente de dez por cen
to.,." Depois diz: .....do que percebem, a qualquer
titulo, os Ministros do Supremo Tnbunal Fede
rel., .. Compara tarnbern esses salários com os
de Secretarios de Estado

FICOU mais confuso. Não se entende o que
e vencimento, qual servira de parâmetro nem o
que sera remunerado; finalmente, qual vencimen
to sera o paràmetro, se o dos Ministros do STF
ou o dos Secretarias de Estado. Quer dizer, esta
totalmente prejudicada e sem nenhum funda
mento esse tipo de colo caçao na nossa Cons
titurcao

Ouço com prazer, o Constituinte Messias Gois

O SR. MESSIAS GÓiS -Ilustre Constituinte Jose
Fernandes, sou dos que se preocupam com esse
tipo de escamoteação que se faz em relaçao a
vencimentos Parece-me que não se quer ter cora
gem de ser claro, de ser translucido e dizer quanto
ganham o Secretano de Estado, o L?esembar
gador e os Mimstros do Supremo Tribunal Fe
deral

Enfim, tenta-se de enrolar a hurnarudade com
redações recarnbolescas para que ninguém en
tenda nada e a fim que, as escondidas, em atos
secretos, sejam fixados os vencimentos dos De
sembargadores, dos Secretarias de Estado, ou
seja, estabelecidas vantaqens escusas, ou ate
mesmo hcitas. Sena otimo que esta Assembléia
Nacional Constituinte tivesse a coragem de dizer
claramente quanto ganha o Deputado, o Senador,
o Secretano de Estado - embora, no caso de
Secretario de Estado, o assunto seja pertinente
a Constnuiçào estadual - quanto ganha um Mi
nistro do Supremo Trrbunal Federal, do Tribunal
Federal de Recursos; que a Constitumte tivesse
a honestidade de dizer claramente tudo aqurlo
que deve ser dito as claras e náo criasse constru
çoes - nao sei se Antóruo Vrerra poderia anali
sa-las - para esconder aquilo que não deveria
ser escondido.

O SR. JOSE FERNANDES - Agradeço a V.
Ex" o aparte. Isso e verdade.

Outra colocaçào que devenarnos fazer, no to
cante a Justiça, e que ela precisaria talvez, ser
tambem um capitulo enahuco, uma seção anah
tica ou um titulo anahtrco, porque sabemos que
d justiça, apesar da avalanche de leis que temos
gerado neste Pais, deve ser agilizada para que
realmente possa dar a prestação jurisdrcional, co
mo ensinam os principros de Direito, àqueles que
dela procuram se socorrer. A verdade e que quem
as vezes precisa da Justiça - não so pela caracte
nstica humana, pela falibilidade dos que com
poem a Magistratura, mas sobretudo pelo proces
so, pelo emaranhado processual que se gerou
na Justiça brasileira - normalmente, aqueles pre
cisam da Justiça ou têm que ter recursos para
dela não precisarem, quer dizer, não serem socor
ridos no tempo oportuno, ou têm realmente que
ter paciência para alcançar o resultado final, atra
ves de delongas de anos e anos

Por exemplo, fOI errado o Conselho de Magis
tratura, mas se remetem as funções do Conselho
de Magistratura ao Supremo Tribunal Federal. Ja
e um avanço, porque ate membros da Magis
tratura hoje reclamam que os julgamentos proce
didos no Conselho de Magistratura eram feitos
inclusive em caráter secreto, apesar de os princr
pias gerais do Direito dizerem que mnguem pode
ser julgado por meios secretos, que a honora
brhdade e a pubhcidade são principios fundamen
tais nec.essarios ao exercicio do poder jurisdicio
nal do Estado. E, entào, uma correção que se
faz.

No tocante d J usnça de Trabalho permanecem
os classistas Agrande aspiração dos magistrados
era a de que os classistas não permanecessem
dentro da Justiça do Trabalho, e ate argumentam,
com fatos verdadeiros, que esse foi um processo
gerado na "Carta di Lavoro", na Italia, e que a
mesma Carta, depois, em 1943, aboliu a partici
pação dos classistas na Justiça do Trabalho. Ma5,
pelo entendimento que tenho da Justiça do Tra
balho como a melhor que se apresenta e a mais
rapida dentro do Brasil, na area do .Judicrano bra
sileiro, diria ate que precisanarnos conservar a
representação classista na prrmeira mstáncía. Se
dependesse da proposiçao rrunha e de voto meu,
eu exclurría a participação dos classistas das se
gunda e terceira mstàncias. Isto porque ha de
se entender que a instrução e os atos constitutivos
iruciais do processo, feitos com a assístencra dos
classistas na prrmeira mstância, tornam-se funda-

mentais até para que haja uma certa desinibição
daqueles que procuram a Justiça do Trabalho,
até porque ela e uma Justiça que trata, as vezes,
de causas de pequenos valores Mas nas instân
cias revisoras, ai, sim, precisaríamos dos profissio
nais, daqueles que realmente fariam o julgamento
a luz da Direito, á luz da lei, e não apenas julga
mento de fato. Por isso advogo que na segunda
e terceira instâncias, ou seja, nos Tribunais Regro
nais e no TST, abramos mão da representação
classista para tornar mais profissional e mais liga
da realmente ao Direito e à lei a cornposiçêo dos
Tribunais Reqíoneis e do Tribunal Superior do
Trabalho

O SR. PRESIDENTE (Mario Mala) - A Mesa
pede licença ao orador para interrompê-lo por
um instante, a fim de prorrogar a sessão, de acor
do com o art. 34, §9",de oficio, pelo tempo neces
sarro para que S. Ex" termine seu discurso e os
demais oradores inscritos não sejam prejudica
dos Esta prorrogada a sessão, a criterio da Mesa,
segundo a lista de oradores.

O SR. JOSÉ FERNANDES - Grato a V.
Ex"

Contmuando, Sr. Presidente, chegou-se, nos úl
timos anos, a partir, inclusive, da Consutuiçao de
1967, a tirar causas, que eram especificas, da
justiça especializada, como era a justiça traba
Ihista.

Tirou-se, nas causas em que a União e suas
autarquias eram interessadas, partes componen
tes da lide, a cornpetência da Justiça do Trabalho
para julgar as proprías causas trabalhistas Nem
é preciso dizer que foi uma forma de imbir o
processo e a lide nas causas em que a Umão
ou suas autarquias eram partes interessadas Isso
porque, mesmo julgadas, aí vinham as delongas,
porque a Justiça Federal, a qual se destmou a
obrigação e a competência para julgar as lides,
demorava anos para julgar uma causa de peque
no valor. E depois de sentenciadas, inclusive, os
juizes federais, de oficio, tinham de recorrer ao
Tribunal Federal de Recursos E a outra parte,
o empregado, é que tinha de sair de sua Cidade
no intenor, fazendo despesas com transportes e
tantas outras, e ate custear um defensor para drs
cutir suas causas e seus processos no Tribunal
Federal de Recursos Hoje, dentro da proposta
de Constituição, volta à Justiça trabalhista o uni
verso, a totalidade das causas trabalhistas, inde
pendente de quem nelas for interessado E, pois,
um avanço, e a proposta deve conservar analitica
mente essas condições, porque, então, a Consti
turçào facilitara o exercício dos direitos do povo
brasileiro. E e para isto que se esta fazendo uma
nova Constituição. Por isso nào podemos advogar
uma Cpnstituição so sintética ou so anahtrca. Uma
Constituição que contivesse um dispositivo se
gundo o qual um professor adjunto - 4 de uma
universidade pudesse passar a titular, sem con
curso, seria uma verdadeira aberraçao. Uma
Consnturçào tratar de salários de servidor publico
também seria uma aberração. Mas quando trata
legitimamente dos interesses do povo, do qual
emanou o poder para confecciona-Ia, parareal
mente elabora-Ia, di acho que deve ser sintetica
o máximo possível, para assegurar que nao haja
prescnçao de fato nem de direito desses príncr
pias que ela prevê para serem aplicados na Cons
tituição do Estado brasileiro
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Sr. Presidente, quanto à parte tnbutana, e la
mentável que aqui não venhamos debatê-Ia, por
que quando a discutimos e quase que uma bnga
dos mais fortes contra os mais fracos E os mais
fortes se colocam por ruvel.

Em primeiro lugar se refestela a Umão no bolo
trtbutario, depois ainda vêm os Governadores e
vão as sobras, e os lazaros, aqueles lazaros bibli
cos, que hoje são os MuniclploS, ficam por debai
xo das mesas apanhando as migalhas. E ninguem
mais do que eu, que fui Prefeito de uma capital
que crescia, na época, cerca de quase 12%, sabe
o que e andar passando o pires aqui por Brasília
e ainda ter de tolerar o Secretario de Planejamento
ou o Governador do Estado, se assim ele o dese
jar, para se ter oportunidade de ter o pires com
a rubrica do Governador. FOI uma verdadeira uni
ficação do poder econômico financeiro estatal no
Governo Federal E hoje ja começamos a antever
uma ligeira liberação para que os Prefeitos que
tenham competência para gerenciar suas unida
des não se transformem em pedintes, mas pos
sam ser considerados admírustradores eficientes,
capazes de gerir bem os negócios de interesse
das suas comunidades. Hã, então, necessidade
de se manter aqui, mais ou menos, a estrutura
proposta no capítulo que trata do sistema tribu
tário. Mas ha também a extrema e urgente neces
sidade de se difinirque mvel vão atingir os grava
mes de cada um dos tributos aqui relacionados
Outrossim, defendo - e, se alguem me conven
cer de que não estou certo, estou disposto a mu
dar de pensamento - a mudança do sistema
de tributação, notadamente das pessoas jundicas
Quando alguem, em nome da Nova República,
no ano de 1985, afirmava que tinha de tributar
os bancos e outros mais, que quanto mais as
crises se avolumavam mais eles engordavam suas
parcelas de lucros e mais se apropriavam de par
celas da renda interna, eu defendia a progressi
vidade, porque, em assim procedendo, pode-se
fazer a seletividade de certos tipos de anvidade
que permitem usufruir lucros supranormaís ou
excedentes Isso teria de ser feito com o cnterio
e a seriedade daquele que e responsavel também
pelo desenvolvimento nacional, porque não se
poderia impedir a reinversão à poupança pnvada
para a remversão, mas se poderia, naturalmente,
retirar um pouco mais daquelas atividades em
que' hã excesso de lucro, o que gera, inclusive,
a inibição da reinversão em atividades mais pro
dutivas. E começamos a transfenr capitais produ
tivos para a zona de capitais especulativos Isso
e preciso ser definido, porque os príncípros que
aqui estão ainda não alcançam ISSO. Aqui estão,
sintéticos.

Assim, vou propor o detalhamento do sistema
de proçressividade, notadamente do Imposto de
Renda. Há tipos de concessões que são verda
deiros garimpos. Então, ha porcentagens fíxas,
aplicadas em detrimento de outras anvrdedes, que
recebem o mesmo gravame, mas que têm maior
taxa de risco e uma taxa interna de retorno menor.
Precisamos detalhar um pouco mais o sistema
tnbutárío, assegurando um pouco mais a respon
sabilidade dos Municlpios na sua parucipação no
bolo tnbutáno, de forma que se tornem, através
de seus executivos, atendedores das príncipars
aspirações das comunidades e do povo em geral
É notório que os Municípios, hoje, por exemplo,
em algumas áreas do interior do Nordeste - e
.creio que em quase todo o Brasil - não têm

condições, às vezes, de pagar aos professores
rurais nem mesmo o sala no rmnimo, e ficam de
vendo durante 6 meses, 1 ano, 18 meses. Os
cofres estão realmente rapados. Ha murucipios
que, pelo mecanismo de absorção de recursos,
quer a fundo perdido, quer por transferência Junto
à (Iruão, passam a construir obras Inócuas, sem
nenhum Interesse para a comunidade, apenas pa
ra exaltação do nome e culto à personahdade
de certos Prefeitos que querem colocar seus no
mes em praças ou predios publicos Se alguem
quiser provas cabais, disponho-me a ir aos locais,
e veremos que se se distribuir melhor ..

o SR. PRESIDENTE (Mario Mala) - V Ex'
dispõe de 1 minuto.

O SR. JOSÉ FERNANDES - Sr. Presidente,
acho que me excedi em pelo menos 3 minutos
Não sei como V.Ex·Vai considerar o meu tempo,
mas aguardo.

O SR. PRESIDENTE (MarioMala)- Pelo cal
culo, faltaria 1 minuto, mas como V.Ex" registrou
esse tempo, a Mesa o considerara, pedindo a V.
Ex",que encerre o seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ FERNANDES - Agradeço a
V.Ex·, Sr. Presidente. Em homenagem à sua lha
neza, terminarei

Precisamos de~lhar mais a Constnuição no tí
tulo que trata dos tributos, a fim de assegurar
a Viabilidadeda unidade-mater da Federação, que
e o Mumciplo.

DIrei mais algumas palavras, porque estou fa
zendo uma análise superficial, porém abrangente.
Por isso passo de capítulo a capitulo. e agora
passo a outro fato.

Gostaria de concordar e até de avalizar a pro
posta do Constituinte Roberto Freire, no sentido
de que tenhamos um Estado laico, porque o Esta
do rehgioso se consntuiu, na Historia, no penodo
mais negro da humamdade, quando se acende
ram as fogueiras, em nome da propria liberdade,
para queimar cristãos e não-cristãos.

Gostanamos, então, que o Estado fosse laico
e não tivesse qualquer tipo de consideração em
relação às propostas religiosas, e também que
a Igreja não tivesse a responsabrhdade de geren
ciar o orçamento estatal. Gostanamos, realmente,
que o Estado, através de seus mandatários, não
rezasse missas nem dirigisse cultos, nem que os
pastores ou padres tivessem influência sobre os
recursos do Estado.

São essas as propostas e os caminhos que
iremos trilhar com a bancada evangélica. Eu, es
pecificamente, alem de trilhar esses caminhos no
sentido da laicização do Estado, pela via da liber
dade religiosa, ainda gostaria de ter oportumdade
de votar, numa Constituição mais ampla, numa
instituição tributária de forma a assegurar ao Mu
nicípio, sobretudo, maior participação no bolo e
tambem maior responsabilidade a seus dingen
tesoMas tudo ISSO ficará perdido dentro da Consti
tuição se não dermos mars força, mas gerência
e mais competência aos Tribunais de Contas, e
tambem mais responsabilidade, inclusive extir
pando - como está na Constituição - a possibi
hdade de o Executivo nomear aqueles queJá estão
no fim da carreira politica, ou no fim da carreira
pública, aqueles que não têm mais interesse pela
frente. A nossa proposta é no sentido de que te
nhamos oportunidade de colocar no Tribunal de
Contas homens importantes, assim como na área

de contabilidade, um Geraldo La Rocque; na área
jurtdica, por exemplo, nomes como o de Afonso
Arinos ou outros, via OAB;nomes de enqenheiros
também responsaveis que já têm competência
para fiscalizare, sobretudo, profíssronahzar, fazen
do com que os auditores cheguem a ministros
a fim de que o Tnbunal tenha uma carreira e
assim possa ser mais eficiente. HOJe os julgamen
tos, que devenam ser tecnicos, passam a ser pohti
cos, danosos e ineficazes para a moralidade púbh
ca. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mario Mala) - Tem
a palavra o Sr. Vladimir Palmeira, para discutir
o projeto.

aSR. VlADIMlRPALMEIRA(PT-RJ Pro
nuncia o sequmte discurso) - Sr Presidente,
Srs. Constitumtes, trataremos hoje de temas refe
rentes, sobretudo, à ordem econômica. Desig
nado, porém, por nossa bancada, para falar em
seu nome, no proxirno dia onze abordaremos ou
tros assuntos, tambem de grande importância

O Projeto que vem da Comissão de SIstema
tização é bastante conservador, como d maiona
dos relatónos da comissão o eram O relator orde
nou este material, simplesmente. Por que, então,
os epitetos com que a direita denuncia o Projeto?
Um observador o imaginaria um Projeto sociahsta
Como não se trata disto, este é, evidentemente,
um procedimento tatico. A direita quer tudo, sem
nada conceder. Não lhe basta um Projeto conser
vador. Ela deseja que ele seja inteiramente conser
vador, completamente conservador, delirante
mente conservador.

Se não, vejamos: a direita grita contra o Projeto
na parte que trata da educação. Imagina-se que,
afinal, o ensino publico, gratuito e democrático
triunfou. COisa nenhuma. O Projeto consagra a I
união do ensino público e privado, e admite, inclu
sive, o encaminhamento de verbas públicas para
o segundo.

Arigor, todo o ensino devena ser púbhco Pobre,
como se diz, começa a sofrer na barriga da mãe.
Desde as condições de gestação e nascimento,
encontramos uma profunda desigualdade SOCial,
que expressa nossa sociedade de classes A famí
lia pobre, evidentemente, não tem recursos fman
ceiros nem rnatnz cultural suficiente para garantir
que, desde cedo, seus filhos tenham condições
de Igualdade com os mais ricos. A educação é
desigual e aprofunda as desiqualdades de base.
E natural que se queira, pelo menos, que a educa
ção escolar vise a reduzir as desigualdades, ten
tando assegurar o máximo de oportunidades a
todos.

Ora, a existência do ensino privado acentua
esta desigualdade. Nas escolas que cobram caro,
podem pagar os melhores professores e possuir
os melhores equipamentos, entram os membros
da elite econômica, que automaticamente se re
força como elite cultural. No outro pólo l as escolas
com mensalidades mais baratas são simples fá
bricas de diplomas, vivendo, na maior parte dos
casos, da indústria das bolsas de estudo e justifi
cando sua existência pelo mero fato de o Estado
não cumprir o serviço público devido. '

O ensino deve ser obrigação do Estado, assim
como a saúde não pode ser objeto de comercio.
Nossa primeira posição é esta; ensino público
e gratuito.

Mas isto não basta. Nosso Pais esta cheio de
exemplos de serviços pubhcos gratUitos e mal
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prestados. A nomeação de professores e diretores
tem transformado o ensino público em um cabide
de empregos, antes que em uma fabrica de cultu
ra. Temos de dissociar o que é público do que
e estatal, e democratizar o ensino Não basta que
cargos publicos sejam preenchidos por concurso
A direção de todas as instâncias, dentro das msti
turçóes, deve ser eleita pela comunidade escolar.
E, nesta direção, há que haver uma partIcipação
das associações de moradores ou de pais, para
que esta escola se integre na comunidade e a
ela preste contas

A democratização da escola garante o plura
hsmo, no seu sentido mais amplo. Não se trata
de mero pluralismo partidano. Trata-se do plura
lismo de ideias, de métodos, de conceitos O peso
do Governo na escola não garante isto. A demo
cratização garante

A transformação de todo o ensino em publico
e gratUito passa por uma transição longa, pOIS
e preciso que o Estado ofereça recursos, edifique
escolas, forme professores. Uma das medidas que
ajudam a transição é assegurar, como faz o Proje
to, uma parcela substancial do orçamento para
a educação. Outra é a suspensão deste absurdo
completo que representa a doação de verbas pú
blicas para o ensino pnvado

Os defensores do empresariado do ensino re
clama a perda destas verbas, e, quando falam
sobre a fixação das mensahdades escolares pelo
Governo, dizem que o ensino é urn negocio.
Quando suplicam verbas, alegam que a educação
e um serviço púbhco . Tal qual os hberaís de
ocasião, que pululam nesta Constituinte, sempre
a atacar o Estado, porque regula a atividade eco
nõmica ou empresanal, mas pedindo a sua Inter
venção para garantir preços e créditos...

Quero refenr-me ainda a duas falhas no Projeto
A primeira é a determanação de que a União seja
responsável pelo ensrno supenor. A nosso ver,
a União so deveria responsabihzar-se por algumas
faculdades, que fossem verdadeiros centros de
pesquisa, naqueles setores onde ha urqência de
resultados. A segunda falha é que o Projeto exor
bita quando diz que a maior parte das verbas
deve ir para o ensino bésrco Em primeiro lugar,
dma que não cabe tal determinação em uma
Constituição, ja que o própno aporte de recursos
para o ensmo basico alterará a ordem das necessi
dades. Em segundo lugar, a idéia pode ser loqica,
mas não e necessariamente correta O Brasil não
pode esperar a geração que nasce hoje para
investir nas universidades Adiferença tecnoloqica
entre o Brasil e os paises desenvolvidos tenda
a aumentar Portanto, temos de investir maciça
mente no ensino superior, em particular naquele
associado à pesquisa

A direita chora contra o projeto na sua parte
de comunicação Mas la não há quase nada de
efetivo Apenas ha a proibição genérica do mono
póho e a criação de um conselho federal sem
poder algum

A cabeça do Pais passa hoje pela lV e pelo
radio, em particular, pela pnmeira. O antigo pre
ceito de liberdade de expressão não tem, hoje,
sentido se não há acesso aos meios de comum
cação de massa. Já fci o tempo em que ser hvre
era dizer o que quisessemos no botequim da es
quina, ou em reunião seleta HOJe, qualquer mani
festação toca uma parte pequena da população,
salvo se divulgada pela lV. E esta e, sem SI, um
Instrumento poderoso de cultura, política e ideolo-

gla Não queremos estes poderosos meios de co
rnurucaçáo nas mãos do Estado. Mas também
não os queremos em mãos monópolicas de qual
quer espécie, singulares ou globaiS Esta questão,
a rigor, deveria estar no titulo dos direitos essen
CiaIS

Defendermos a criação de um Conselho Co
rnurutario de Cornurucaçáo, que traçará a política
de telecornurucaçôes e concederá os canais de
rádio e lV, ad referendum do Congresso Nacio
nal Este conselho deverá ser composto por repre
sentantes do Estado e da SOCiedadecivIl: partidos.
centrais sindicais, centrais de moradores, repre
sentantes smdicais dos jomahstas e dos empre
sanas do setor, representantes dos sindicatos de
artistas.

Sera proibido a qualquer pessoa, física ou jundi
ca, ter mais de uma emissora de lV, ou ter partici
pação acionária em outra empresa Não poderá
cada emissora emitir mais que para seu propno
Estado, sendo autorizada rede nacional, em um
rnaximo de duas horas diárias. A reposição de
programas de outro Estado se limitara a 10%
da promagração. Vinte por cento, pelo menos,
da programação de cada emissora serão produ
zidos no próprio Estado. Tudo IStO evita a pasteu
rização cultural e preserva a diversidade regional

Asemissoras so poderão produzir ate cmquenta
por cento de sua programação, abnndo espaço
para produção independente e ampliando o mer
cado de trabalho

O Conselho Cornurutano Nacional dísciplmara
o acesso ao radio e lV locais, reservando esta
faixa para a cornurndade. Um fundo nacional sera
criado para estimular a rádio e a lV comunitarias,
extraido da receita bruta de propaganda das emis
soras comercrais.

Partidos políticos, centrais Sindicais e de mora
dores terão um minimo de quatro horas anuais
nas emissoras comercieis para colocar suas pro
postas e expor seu trabalho

Sem democratização dos meios de comuni
cação, não há liberdade.

Adireita nlha os dentes contra a parte do Projeto
que trata dos direitos dos trabalhadores AqUI, pelo
menos, tem alguma razão. Esta nele consagrado
o direito de greve Estão lá a redução da jornada
de trabalho para quarenta horas semanais e a
estabilidade noernprego, Afinal, os aposentados
melhoram sua situação, embora o texto ainda
não seja o ideal, da mesma forma que no caso
da liberdade smdical.

O direito de greve não deve ter restrições. Se
os políticos de direita são tão zelosos dos serviços
essenciais. os quais, segundo eles, não podem
ser interrompidos, pois que paguem salános es
senciais aos trabalhadores destes serviços. Nm
guem faz greve por nada. Só se lembram que
estes trabalhadores valem alguma coisa na hora
em que eles param.

A redução da jornada de trabalho representa
uma simples evolução do Brasil na direção dos
países desenvolvrdos Não podemos mais negar
ao trabalhador seu direito ao lazer e ao mímrno
de convivência farruhar Além do que, já é sabido
que esta redução de jornada traz aumento de
produtividade e arnpha o mercado de trabalho

A estabilidade protege o trabalhador da rotativi
dade cnminosa que hoje lhe é imposta A direita
se engana quando afirma que não se pode despe
dir o trabalhador, de jeito algum. O que se coloca
é ser necessãrio ter motivos para isto Ou falta

grave, ou cnse econômica dentro da propria em
presa. O que não se pode admitir é o fenômeno
comum de despedir trabalhadores para recrutar
outros, por salarios mais baixos. Isto não corres
ponde a nenhuma dificuldade econômica, mas
à sede desenfreada de lucro dos empresários

São estas, Sr Presidente, Srs Constituintes, al
gumas das posições que justificam emendas que
estou apresentando ao Projeto. Se queremos uma
Constituição que englobe interesses dos diversos
setores SOCiais, através de negociação, temos de
levar em conta os clamores do povo. A direita
gnta, chora e nlha os dentes E preciso que escute.
Por toda a Constituinte, ouve-se dizer que a Cons
tituição eXigeum certo consenso Não ha consen
so, sem senso.

Bom senso para os colegas da direita são os
nossos votos Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mano Maia) - Tem
a palavra o Sr. Hélio Rosas, para discutir o projeto

O SR. HÉUO ROSAS (PMDB- SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Constituintes, na cidade, rebehões em presi
díos, milhões de menores carentes e abandona
dos à sua propria sorte; no campo, bóias-frias
vivendo em condições subumanas, extensas re
giões de absoluta pobreza; metrópoles superpo
voadas, gerando baixa qualidade de vida. Por toda
a parte, descrença, desesperança, ceticismo em
relação aos poderes públicos. Esta a situação her
dada pela Nova República depois de 20 anos de
ditadura.

Sera este o Pais que legaremos a seus filhos?
Será este o País que legaremos a seus filhos?

Será este o País que queremos, quando a duras
de uma Nação justa e democrática? Será este
o Pais que esperam 130 milhões de brasileiros?
Não! Com certeza, não. Não é este o Brasil adulto,
consntuido de homens livres, participantes, cons
cientes de seus deveres e principalmente dos seus
"direitos"; um Pais que tenha deixado no passado
remoto os dias de arbítno e aproveitado as lições
duramente aprendidas. Por isso a luta continua,
essa luta que o PMDB empreendeu junto com
a sociedade brasrleira, numa missão, penosa por
vezes, nobre sempre, de traduzir e representar
os anseios de milhões de brasileiros que vivem
marginalizados na mais absoluta miséria. Essa
luta, Srs. Consntumtes, não pode acabar. Nosso
compromisso, nessa época de transição política,
econômica e social das mais delicadas, é com
o futuro, um futuro que traga uma Constituição
democrátIca, que atenda os anseios da maioria
da população brasileira.

Grave responsabilidade pesa sobre os mem
bros desta Casa. Somos, hoje, a voz de milhões
de eleitores, e em nossas mãos, e em nossa cons
ciência fOI depositado o privilégio e o fardo de
fazer, de escrever a história. Somos hoje os arqui
tetos da imensa obra que é o Brasil.

Teremos a sensibilidade bastante aguçada para
Interpretar corretamente os verdadeiros anseios
da população? Teremos força para colocar sem
pre o bem comum acima de qualquer aspiração
pessoal? Teremos orgulho do nosso trabalho?
Acho que, sem nenhuma vaidade, deveremos to
dos querer ter orgulho da Carta que irá nortear
o destino do nosso povo Daí a importância da
magna tarefa que, por delegação e em nome do
povo, temos pela frente.

Poderemos elaborar a nova Constituição gigan
te como Golias, ou anã como DaVI. Poderemos
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fazê-Ia flexível e duradoura, orientadora de dire
trizes amplas, de princípios gerais, adaptável às
realidades futuras, ou poderemos tomá-la mais
uma Constituição para os próximos poucos anos,
detalhista e imensa, inútil para o País, que mal
se servirá dela.

Poderemos produzi-Ia como um amontoado
de leis rígidas que não sobreviverá ao tempo de
transição, pois não poderá acompanha-lo ou po
deremos produzi-Ia sólida, representativa do Bra
sil que aí está, suficientemente verdadeira para
representar a realidade social, suficientemente
inovadora para incorporar mudanças, suficiente
mente compacta e flexível para acompanhar o
Brasil em sua trajetória, suficientemente sábia pa
ra tratar de princípios, não de detalhes.

Princípios norteadores da ação dos brasileiros
me são questionados nas cartas e abaixo-assi
nados que recebo no gabinete da Câmara, ou
pela viva voz das pessoas. E é na definição e
no estudo dos princípios fundamentais para a
construção da Pátria é que devemos dedicar toda
a capacidade de nossa mente e toda a sensibi
lidade de homem público até a votação do texto
final da nova Constituição. Por isso, toma-se uma
preocupação constante a elaboração de uma Car
ta Magna que abrange todos os brasileiros, inde
pendentemente de sexo, raça, credo, classe sócio
econômica, convicções políticas,que não produ
za órlãos de uma Constituinte, uma Carta Magna
produto de uma Assembléia Nacional Constituin
te soberana, hvre de pressões e comprometida
unicamente com o Brasil e os brasileiros.

E é em defesa dessa Constituição que venho
reafirmar meus princípios. Acredito, antes e acima
de tudo, na democracia, no exercício quotidiano
da democracia, na convivência dos contrários, no
respeito à liberdade, porque no resguardo da indi
vidualidade e na consideração ao coletivo é que
amadurecem um povo e suas instituições demo
cráticas. Há que se preservar a democracia a qual
quer preço, há que se ultrapassar as dificuldades
do diálogo, há que reaprender o caminho até o
povo, há que se querer efetivamente participação
e aceítá-Ia, ainda que conflitante.

E por isso que aceito o mandato de 5 (cinco)
anos para o Presidente José Sarney e nele preten
do votar. O momento é de união e de consoli
dação dos ideais democráticos.

Asforças democráticas, infelizmente, ainda es
tão muito atrasadas na formulação de um modelo
de democracia participativa, em que sejam cons
truídos canais institucionais de participação dos
cidadãos organizados na condução de todo o pro
cesso político, social e econômico do País. Por
isso, não nos podemos desviar no caminho que
conduza à elaboração de uma Carta Magna que
mude a estrutura fundamental de poder na ordem
constitucional e devemos lutar para que o Estado
não fique com a maioria das funções e a arreca
dação dos Impostos, mas para que a cidadania
seja o controlador do Estado.

S!'" e SI' Constituintes, os trabalhos realizados
até hoje pela Assembléia Nacional Constituinte
têm sido dura e severamente criticados na im
prensa e no próprio seio da Constituinte. Mas não
podemos esquecer que estamos ainda na pri
meira fase dos trabalhos, cujo grande significado
está na participação popular, que tem sido ampla
e verdadeira Não há outro exemplo igual na histó
ria politica do Brasil. Este é o grande fato a ser
destacado n?s trabalhos da elaboração da Consti-

tulção, que, com as lições colhidas nesta fase
inicial, em realidade somente está começando
a ser escrita.

O que é o esboço representado pelo antepro
jeto, que tem servido para que, alguns de boa
fé, mas muitos por interesses Inconfessáveis, con
tribuiam para a desmoralização da Constituinte,
que há 20 (vinte) anos a Nação reclama, e para
a destruição da última esperança do povo brasi
leiro que por todo esse longo tempo sonha com
uma nova ordem constitucional?

Esse simples esboço que está sendo tratado
como se fosse a própria Constituição é apenas
o resultado de exames parciais realizados por gru
pos de 4% e 10% dos Constituintes e votados
por maioria simples no âmbito estrito desses pe·
quenos grupos.

Só agora foram unificados e consolidados os
24 anteprojetos parciais iniciais e apresentados
em redação única para exame do Plenário, que
irá escrever e aprovar, pela maioria absoluta de
51% dos Constituintes, a nova Constituição, que
- repito - está começando a ser escrita.

Mas até se é verdade que esse criticado antepro
jeto - que, diga-se, tem a virtude de não ter
sido elaborado em gabinete fechado e por enco
menda - precisa ser quase totalmente revisto,
não é menos verdade que ele incorporou muitos
avanços e contém muitos aperleiçoamentos.

Todos nós, Constituintes, numa análise super
ficial, teríamos argumentos para criticá-lo, e bas
tante.

Da minha parte, entre as cerca de 200 emendas
e sugestões que apresentei há muitas que repre
sentam a vontade de importantes segmentos da
Nação e que até agora não foram incorporadas.
Destaco algumas: Legalização da mediunidade.

Apresentei três emendas, nas várias fases da
Subcomissão e da Comissão, no sentido da legali
zação da mediunidade, que é anseio de impor
tantes segmentos da sociedade, inclusive matéria
de amplo congresso espírita, onde fOI debatida
por vários dias, sendo objeto de uma proposta
popular que está sendo patrocinada por uma das
maiores redes de televisão e movimentando pes
soas de todos os Estados do Brasil Até hoje não
consegui fazer com que esta emenda constasse
do texto dos vários anteprojetos, mas não posso
culpar o anteprojeto por isso. Não tínhamos o
poder da onipresença, não era possível defender
com ardor todas as emendas em todas as vinte
e quatro Subcomissões: quando muito, podíamos
estar em uma ou duas.

Esta talvez não tenha sido suficientemente de
fendida ainda nesta fase, quando estão unificados
e consolidados os vmte e quatro anteprojetos ini
ciais.

Há emenda de minha autona sobre condena
ção do aborto, que também é anseio de impor
tantes segmentos da sociedade, objeto de pro
posta popular e que, se não me engano, conse
guiu um milhão e meio de assinaturas e foi entre
gue pessoalmente, nesta Casa, ao Presidente
Ulysses Guimarães, pela Igreja Católica, e que
também, até agora, não foi incorporada ao ante
projeto, mas certamente o será. Há as medidas
que apresentei, através de emenda, em apoio à
reforma agrária, na Comissão Tributária, no sen
tido de que o Imposto Territorial Rural tenha alí
quotas seletivas, de forma a penalizar a formação
de latifúndios e a propriedade improdutiva. Estas
são medidas que todos reconhecem justas, por-

que estão de acordo com o princípio de se tributar
mais quem pode mais e quem tem propriedades
mais extensas, possuindo, evidentemente, mais
recursos. Nada há nessas medidas contra o direito
de propriedade, que é considerado sagrado.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre colega.

o Sr. Aluízio Bezerra - nobre Constituinte
Hélio Rosas, tem toda razão V. Ex' e, em nome
do PMDB, parabenizo-o, especialmente quando
faz apreciações sobre impostos. A incidência dos
impostos sobre fortuna onerará aqueles que po
dem pagar mais. A discussão da questão tribu
tána, hoje, não é apenas nacional, dado que todos
os países democráticos do mundo procuram reM
solver seus problemas tributários justamente com
a aquisição de meios para desenvolver os progra
mas sociais e manter as atividades do Estado.
Os países europeus, como a França, bastante de
mocrática, têm-nos dado contríburçôes concretas
sobre a questão tributária. Encaminhei inúmeros
bolsistas do Ministério da Fazenda quando fazia
doutorado, na áerea de Direito Internacional, na
Universidade de Paris, cursando pós-graduação
justamente na área de Admimstração Fazendária.
E há muita relação entre o détaxe, imposto fran
cês, e o nosso ICM Entretanto, não acompanha
mos um dos impostos mais importantes, o impos
to sobre a fortuna. Os impostos brasileiros não
investem sobre aqueles que mais podem pagar.
O imposto é progressivo até certo ponto, mas,
daí em diante, seja qual for a fortuna, deixa de
ser progressivo. Entretanto, sobre os assalanados,
o imposto é progressivo, porque abarca toda essa
faixa da população com rendas menores Nesse
sentido, creio que V.Ex' tem absoluta razão. Para
benizo-o pelo pronunciamento que faz, especial
mente quando toca nesse ponto, porque é princi
palmente sobre as grandes fortunas que deveria
haver maior incidência de impostos, para financia
mento dos projetos de grande alcance social, e
não sobre os assalariados, os pequenos e médios
contribuintes.

O Sr. Hélio Rosas - Muito obrigado a V. Ex'
pelo aparte que ensejará o término do meu discur
so com uma apreciação positiva do Anteprojeto
de Constituição.

Em que pese esses três assuntos que abordei
através de várias emendas, que indiscutivelmente
representam a vontade de importantes segmen
tos da Nação e que deverão ser aprovados, até
agora não consegui incorporá-los ao texto apesar
de ter certeza absoluta de que a vontade majori
tária da Constituinte será pela aprovação desses
dispositivos. Também consegui aprovar muitas
sugestões e emendas que reputo importantes.
Em razão do aparte de V.Ex- destaco um: a seleti
vidade do ICM. Na reforma tributária, é importante
que se faça uma justa distribuição entre as três
esferas do poder: o Município, o Estado e a União.
Mas não só isso é Importante. O tributo é um
instrument? de grande valor na dístnbuíção da
riqueza e no fortalecimento dos objetivos nado
nais. O imposto, no brasil não é meio progressivo,
mas excessivamente regressivo, um dos mais re
gressivos do mundo. O ICM é responsável por
uma parcela importantíssima do bolo tributário
nacional, O antigo Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, 'que incide sobre alimentos básicos,
é pago em cerca de 65% (sessenta e cinco) do
seu total por quem ganha até dois salários míni
mos. Quem recebe mais de dez salários mínimos
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paga apenas 4% (quatro por cento) de todo esse
ICM. Tomar esse imposto indireto menos regres
sivo também seria uma de nossas tarefas.

Apresentei sugestão, e depois emenda, atri
buindo ao ICM'alíquotas seletivas, para que possa
ser taxado em razão da essencialidade dos produ
tos. o que permitirá que se taxe o supérfluo pesa
damente, aquilo que é consumido pelos ricos,
e que se utilize alíquota zero para o essencial,
que é consumido preferencialmente pelos pobres,
ou seja os alimentos. Esta é uma medida, do
meu ponto de vista, de grande alcance social e
aperfeíçoadora do sistema tributário ínlusto que
temos e que já foi incorporado por esse ante
projeto.

Quero concluir dizendo que a Constituinte, de
pois de longa e sofrida espera, está convocada
e funcionando com amplos e plenos poderes.
Esta é a Constituição da construção democrática,
e o momento é muito menos de critica e muito
mais de diálogo e realizações.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Tem
a palavra o Sr. César Maia, para discutir o projeto.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT_. RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e SI'" Consti
tuintes, nestas últimas semanas o PDT vem
fazendo algumas reflexões sobre o quadro político
que cerca o ambiente constituinte e sobre o que
redundará do momento pós-Constituinte. Temos
uma mobilização crescente em tomo da questão
das emendas populares e uma composição na
Constituinte que não nos permitem imaginar que
essas emendas serão, na sua maioria, aprovadas.
Isso nos leva a imaginar o cenário pós-consti
tuinte, quando as forças progressistas ou estarão
de acordo com a legitimação do texto constitu
cional, ou entenderão que não houve correspon
dência dos trabalhos desta Constituinte com a
composição das forças políticas e sociais deste
País. E uma questão muito delicada, porque não
podemos fazer o duplo jogo de trabalhar intensa
mente na Constituinte e saber, previamente, que
o final dos trabalhos será a denúncia da ilegitimi
dade do texto.

Entendemos que o cenário possível e desejável
pós-Constituinte será o da estabilidade democrá
tica. Entendemos que é importante realizar um
esforço de negociação a fim de que o novo texto
constitucional, mesmo que não contemple um
conjunto de reivindicações populares, seja capaz
de consolidar o regime democrático. Entende
mos que três elementos poderão levar a esse ce
náno de estabilidade democrática. O primeiro é
uma Consutulção sucinta que ofereça espaços
para altemância de poder entre partidos de filoso
fias diferentes. Achamos muito mais dificil ima
ginar uma Constituição analítica, que não gere
confronto em plenário e não culmine na restrição
de espaços políticos para aquelas forças que, co
mo nós, não têm nesta Casa a representação que
têm junto à sociedade.

A segunda questão, nessa etapa, é o fortaleci
mento da democracia representativa. Existe um
debate interno, na discussão dos temas constitu
cionais, que não tem aflorado de forma conve
niente: o debate entre democracia direta e demo
cracia representativa. Acreditamos que nessa eta
pa a questão fundamental seja o fortalecimento
da democracia representativa. Será muito difícil,
pela correlação de forças, passar os instrumentos

de democracia direta. Isso não deve consignar
uma situação de pouca legitimidade do texto
constitucional.

Aterceira questão é o fortalecimento da Federa
ção. O PDT funciona como uma alternativa de
poder. Ele não está aqui apenas para agitar ban
deiras programáticas e denunciar os resultados
dos trabalhos da Constituinte.

Citaremos, em relação a esses três grandes ele
mentos, cinco pontos que nos parecem funda
mentais para avançar em direção ao cenário da
estabilidade democrática.

O primeiro, no que diz respeito à democracia
representativa, trata do fortalecimento do Poder
Legislativo. E ai incluímos as atribuições orça
mentárias, financeiras, tributárias, o poder de votar
a desconfiança de Ministros e amplas funções
de fiscalização sobre o Poder Executivo.

A segunda questão que comentarei - e é um
aspecto fundamental para o fortalecimento da de
mocracia representativa e para o fortalecimento
do Poder Legislativo - é a orçamentária. O orça
mento, em qualquer país de democracia estável,
é, certamente, a lei central da relação entre legis
lativo e Executivo. O texto do anteprojeto pare
ce-nos tímido em relação aos avanços que, mes
mo com a composição desta Casa, se poderia
conseguir. Na prática, não altera as relações entre
o Legislativo e o Executivo em matéria orçamen
tária. A experiência dos países centrais desenvol
vidos, como é o caso dos Estados Unidos da
América do Norte, da Grã-Bretanha, mostra que
a única forma de o Legislativo participar, de fato,
da discussão do orçamento é através do orça
mento bianual. Noventa e três por cento do orça
mento tratam apenas de matérias repetitivas. Nin
guém deixará de aprovar despesa de pessoal; nin
guém deixará de aprovar o pagamento do serviço
da dívida, que terá que ser paga - poderá ser
adiada, mas será paga - ninguém deixará de
aprovar o pagamento de luz, gás e telefone. São
despesas repetitivas, que apenas mudam em pra
zos mais longos. Asgrandes questões estão rela
cion ''::3S com investimentos e novos programas.
Não nta aprovar rubricas orçamentárias, co
mo é feito através do orçamento atual. E a será,
se aprovado tal texto. É fundamental que o Con
gresso discuta o detalhe da rubrica, o nome e
o local da ponte, para não falar nos grandes proje
tos de investimento; é fundamental - e isso não
consta do texto do anteprojeto - que o orça
mento contemple a definição das políticas con
cretas das agências oficiais de fomento. O que
adianta este Congresso discutir a capacidade de
investir diretamente no setor público, que é muito
pequena, se deixa o BNDES e a Caixa Econômica
Federal fora da discussão parlamentar? Isto nada
significa, porque todo o processo de investimento.
todos os novos programas substanciais são resol
vidos diretamente por portarias, por decisões do
Poder Executivo. Não constar, como não consta,
do texto do anteprojeto a questão das agências
de fomento significa o orçamento não participar
das decisões sobre investimentos na economia.

O terceiro ponto relaciona-se com a Federação.
Ai está a necessidade, como princípio, de tomar
extremamente amplas as atribuições dos Estados
e Municípios e extremamente sucinto o texto que
restringe a ação dos mesmos. É preciso dar a
liberdade possível, para que as Constituições esta
duais definam essas restrições e esses disposi
tivos

O quarto ponto, também relativo à questão da
Federação, dizrespeito a problemas da tributação.
O anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Trí
butos, Participação e Distribuição das Receitas
avança em relação à situação atual, mas o faz
muito menos do que poderia. Ele avança mais
no sentido da descentralização das receitas em
direção aos Estados e Municípios. E aí está a
União reclamando. Areclamatória da União possi
velmente irá produzir uma composição de maioria
diversa daquele que surgiu do trabalho da Subco
missão e da Comissão.

Imaginamos um cenário progressivo. Hoje a
União participa, grosso modo. com 50% da recei
ta tributária disponível, os Estados com 35% e
os Municípios com 15%.

O ideal seria a União participando com 35%,
os Estados com 40% e os Municípios com 25%.
Isso exigiria dois movimentos progressivos, gra
duais e paralelos. Primeiro, com a transferência
de recursos de participação feita gradualmente.
Segundo, que o processo seja acompanhado de
uma reforma administrativa. Ninguém imaginará
que faremos uma reforma tributária para cobrir
as despesas, muitas vezes absurdas, realizadas
pelo setor público. Temos que questionar a quali
dade das despesas, tratar a questão como fiscal
e não apenas como questão tnbutária, a fim de
que a proposta tenha o respaldo da população.

O anteprojeto é muito ruim no que trata da
progressividade do sistema tributário. O imposto
sobre herança e as doações estão nesse antepro
jeto. Sabemos que esse imposto, pela experiência
de epecialistas na área, não deve contribuir com
uma parcela substancial de recursos, porque exis
tem formas de se resolver o problema dnblando
a caracterização como doação e como herança.
O imposto direto, proposto pela Seplan, que é
o imposto sobre o patrimônio legado da pessoa
física, foi retirado. É preciso que volte. Não existe
esfoço ou criatividade no sentido de adicionar
Impostos diretos ao anteprojeto. Entendemos a
necessidade da crianção do imposto sobre o ativo
participante das pessoas jurídicas. É um imposto
com uma extraordinária base de tributação, que
terá certamente caráter progressivo, tão mais pro
gressivo quanto os legisladores decidirem, aqui
no plenário, sobre a regulamentação do texto
constitucional. A proposta da criação do Imposto
de Vendas a Varejo é um dos grandes absurdos
que está nesse texto. Infelizmente, não é citado
como tal pelos Constituintes. O Imposto de Ven
das a Varejo é um imposto quatro vezes regres
sivo. As microempresas, que não recolhem ICM.
recolherão o imposto primo-irmão do ICM, que
é o Imposto de Vendas a Varejo. É regressivo
porque é imposto indireto, cumulativo. É tão dis
criminatório que aquelas atividades que traba
lham com uma margem de lucro menor pade
cerão com a ampliação do imposto, porque os
2% do IW corresponderão, às vezes, até a 100%
do ICMque essas atividades pagam. Infelizmente
existem distorções a nível de recolhimento muni
cipal. Um fiscal estadual ganha 50 ou 100 mil
cruzados, enquanto um fiscal municipal ganha
3 ou 4 mil cruzados, fiscalizando um imposto
muito parecido com o ICM. Então, acredito que
a eliminação do imposto da proposta do antepro
jeto é urgente.

O Sr. Virgílio Guimarães - Nobre Consti
tuinte César Maia, acompanho com atenção a
exposição de V. Ex" sobre o sistema tributário.
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Aliás, fizemos parte da mesma Subcomissão. De
fato, V.Ex-aponta questões fundamentais e que
não tiveram maior audiência naquela Subcomis
são, porque, das propostas sobre a reforma tnbu
táría, a que menos encontrou guarida ali foi a
justiça fiscal. Quando se falou em municipalismo
e descentralização tributária, encontrou-se a1gu·
ma repercussão e, de alguma maneira, isso foi
contemplado no projeto. Quando se falou no ob
jetivo da reforma tributána de atacar os desequi
líbrios regionais, também se encontrou um pode
roso exércíto de defensores dentro daquela Sub
comissão, e as regiões mais pobres do Brasil fo
ram ali defendidas com unhas e dentes. No pro
jeto também se encontra contemplado este obje
tivo qual seja atacar os desequilíbrios regionais.
Mas, curiosamente, quando se tratava do outro
objetivo da reforma tributária, quem sabe o mais
importante, que é o da justiça fiscal, da redistri
buição de renda, para acabar com a iniqüidade
social do sistema tributário brasileiro, aí não se
encontrava nenhum auditório para esse tipo de
reclamação. Acredito que denúncias como esta
sirvam para fazer com que a situação em plenário
possa reverter-se. Que as conquistas relativas à
descentralização tributária aos desequilíbrios re
gionais do País sejam mantidas, que também se·
jam incorporadas as medidas relativas à justiça
fiscal e à penalização do capital. Inclusive a moder
nização do sistema fiscal não encontrou guarida
na Subcomissão. Este é um sistema tríbutário
extremamente conservador. Aproveito a oportu
nidade para apoiar as suas palavras com relação
a esse Imposto de Vendas a Varejo, que vai fazer
com que as prefeituras dos pequenos municípios
fiquem brigando com camelôs, com o pequeno
comércio, em lugar de fazer com que a carga
fiscal recaia mais pesadamente em cima de quem
não paga imposto neste País. Pedi este aparte
para reforçar as palavras do nobre Constituinte
e para dizer que, além deste discurso, outro tipo
de cobrança deve ser feita, a fim de abrir os olhos
dos Constituintes que não participaram da Subco
missão para a importância desse tema e fazer
com que o Plenário possa corrigir essa profunda
distorção que a comissão temática e a Comissão
de Sistematização mantiveram nos seus respec
tivos trabalhos.

o SR. CÉSAR MAIA - Agradeço a V. Ex'
o aparte. O que temos notado no noticiário em
geral e nos debates a esse respeito é que, embora
haja insistência de alguns Constituintes, como é
o caso de V.Ex', nunca há guarida para a publica
ção da crítica à iniqüidade social, à injustiça fiscal
e social. Só se contempla a descentralização de
recursos.

Ouço o nobre Constituinte José Fernandes.

O Sr. José Fernandes - Nobre Constituinte
César Maia, V. Ex' fala com muita propriedade,
pois é profundo conhecedor do assunto. Gostaria
de colocar alguns pontos como esclarecimento
da proposta que V. Ex- faz. Em primeiro lugar,
se tivermos que alterar, por exemplo, o IW 
Imposto de Vendas a Varejo - deveremos alterar
toda a proposta, até por que, se olharmos com
cautela a proposta que está neste Anteprojeto de
Constituição, verificaremos que a mesma bene
ficia muito mais o Estado do que propriamente
o Município. E o Município tem sido o último
a ser ouvido e o primeiro a apanhar, porque o
Prefeito fica praticamente levando suas propostas

ao Secretário de Planejamento e, depois, recebe
uma rubrica, como acontece atualmente, para pe
dir ao Governo FederaL Veja V. Ex' que, nesta
proposta, retiraram do Município o Imposto Sobre
Serviços e o levaram para o Estado. Quer dizer,
fortaleceram o Estado. Então, criaram esse Im
posto de Vendas a Varejo. Diria a V. Ex' que não
há muita diferença. Esse imposto já existiu no
Município com o nome de Imposto de Indústrias
e Profissões, e funcionava direitinho. Tenho dúvi
da se a habilidade, o conhecimento e a capaci
dade da máquina fiscalizadora estadual - não
estou falando pelo Rio de Janeiro, mas pelos Esta
dos menores - não se tomarão inclusive mais
complexos do que propriamente o fiscal da prefei
tura, que precisa ter recursos para receber seus
salários. Então, diria - não sei se estou sendo
redundante - que se houver uma proposta para
rever, por exemplo, o IW, teremos de rever toda
a estrutura.

Se V.Ex' observar o sistema tributário de hoje,
verificará que o Prefeito tem que cobrar da comu
nidade impostos, como o Imposto Predial. Então,
ele vai cobrar direto do munícipe, bem como ou
tras taxas. Mas ninguém grita quando se altera
a alíquota do ICMou de outro imposto qualquer,
só as classes conservadoras das diversas associa
ções. Agora, se se aumentar, por exemplo, o Im
posto Sobre Serviços, se se aumentar o valor venal
do IPTU,automaticamente o Prefeito será crucifi
cado, já que é aquele que vai cobrar. Que se
desse a ele alguns impostos indiretos, para que
não tenha que meter a mão no bolso do contri
buinte. Isso só contribui para que a evasão seja
grande e para que o Prefeito não tenha coragem
de fazer a justiça tríbutária. Então, o sujeito que
tem um pequeno barraco, uma pequena casa,
paga mais ou menos o valor venal da casa. Agora,
o sujeito que tem uma mansão dificilmente é tri
butado pelo percentual referente ao valor venal
da sua propriedade. Era essa a consideração que
queria fazer, lembrando que para mim, os muni
cípios não foram aquinhoados nessa proposta.
Acho que os Estados se fortaleceram sobrema
neira. Então, seria preciso achar-se uma maneira
de mudar, mas mudar para melhorar, a Situação
dos Municípios.

O SR. CÉSAR MAIA - Agradeço a V. Ex'
o aparte. Faria uma pequena correção: o Imposto
de Indústrias e Profissões é sobre serviços. O im
posto anterior, que corresponderia ao IW, era o
Imposto de Vendas e Consignações. Quer dizer,
o imposto anteriormente era estadual.

O Sr. José Fernandes - V. Ex' sabe que
dependia de como fosse usado o fato gerador.
O Imposto de Indústrias e Profissões, em algum
canto, era feito sobre o movimento econômico.
E aí ele tinha paralelo com o IW. No meu Muni
cípio, por exemplo, era feito sobre o movimento
econômico, que era o giro comercial da empresa.

O SR. CÉSAR MAIA- Não poderia concluir,
Sr. Presidente, sem antes deixar de fazer o seguin
te comentário: no momento em que propusermos
a retirada do IW, que se incluem impostos que
não apenas reponham o IW, mas também acres
centem receita aos Municípios.

O quinto ponto, Sr. Presidente, trata do voto
distrital misto. A discussão sobre a questão do
sistema eleitoral em nosso País tem sido reahzeda
ao sabor do desconhecimento das alternativas,

das possibilidades relacionadas aos sistemas elei
torais. Hoje, no Brasil, o que temos é um sistema
distrital misto distorcido. Dois terços a três quartos
dos nossos deputados são elertos em currais. E
utilizei a palavra "curral" de forma a deprecíá-la.
São currais, em boa medida, comprados. Os can
didatos de opinião pública, ou pelo menos uma
parte deles, são candidatos de opinião publicitária,
candidatos falsamente de opinião pública; não
são candidatos que carreguem idéias, mas ape
nas a publicidade carrega o nome desses candi
datos. A representação no interior é imprópria
percentualmente, porque esses currais são com
prados por candidatos fortes da capital, que não
têm como discutir por lhes faltarem idéias no
debate de opinião pública. Eles não têm como
levar à frente a conquista de seus votos a nível
das regiões metropolitanas, das áreas urbanas
Então vão comprar os currais do interior. O que
tem acontecido e acontece em um sistema pro
porcional como o nosso é que a disputa no pro
cesso eleitoral ocorre entre deputados do mesmo
partido. Quanto mais um deputado for a cara
do outro, mais ele disputa a mesma base eleitoral.
Os partidos saem do processo eleitoral rompidos,
fracionados. Eles têm que reconstruir sua unida
de, porque saem após esse processo de disputa
de mesma base eleitoral com enorme descon
fiança entre deputados eleitos e não eleitos. ':
eleição é de candidatos e não candidatos de parti
dos. Existe grande desvinculação entre candida
tos e seus partidos. Quer dizer, grande parte dos
candidatos tanto pode ser constituída de. candi
datos de um quanto de outro partido. E claro
que não podemos generalizar isso, mas os gran
des partidos não oferecem para o eleitorado w:!1a
alternativa política para que esse faça a sua opçao.
Existe uma desestabilização política muito grande
em função da forte renovação, e os partidos não
garantem a presença dos seus maiores di~gen~es

no cenário parlamentar, porque esses nao tem
obrigação de fazer a busca e a garimpagem dos
votos. Eles têm a obrigação de fazer o trabalho
político global para todos os seus partidos. Nã?
há solídariedade nem interesse no processo eleí
toral entre companheiros do mesmo partido.

Essa enorme desinformação oculta as possibi
lidades que existem no voto distrital misto. Vamos
dizer que o voto distrital misto seja um voto distrital
para a metade das cadeiras e um voto propor
cionaI para a outra metade das cadeiras. Pode-se
ter a possibilidade de votar uma vez ou de votar
duas vezes. Pode-se votar uma vez apenas: vota-se
no distrito e depois calcula-se a proporcionalidade
do distrito. Acho isso inconveniente. Pode-se votar
duas vezes: vota-se no distrito e na lista; ou vota-se
no distrito e, de preferência, na lista que o partido
apresenta. Podemos ter distritos uninominais, on
de se vai para a maioria absoluta, mas há também
os distritos plurinominais. As capitais podem ser
ditntos que elejam 20 ou 30 deputados por maio
ria simples. O resultado da eleição pode ser por
maioria absoluta ou por maioria simples.

É importante notar que, no caso do voto distrital
misto, haverá o interesse de cada candidato pelo
voto do seu companheiro de distrito. Conseqüen
temente, ele irá fazer campanha junto com seu
companheiro de distrito. C~m i:so, o interior ~a·

nha representatividade, o que nao acontece hOJe;
aumenta a representação urbana em relação à
representação do Interiort' o poder econômico
passa a depender dos partidos, que têm de colo-
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car-se dentro da disputa eleitoral-partidária para
poderem exercer o seu poder; os candidatos de
opírnão pública podem ir para a lista ou para a
preferência, e não vão tirar votos dos candidatos
locais; os compradores de currais tendem a desa
parecer; os candidatos de propaganda vão ter que
trabalhar para o partido e para os candidatos do
distrito; aumenta a representação dos candidatos
de opinião pública, aumentando o voto ideoló
gico; o trabalho do politico ganha uma distribui
ção mais nítida, os diretáris trabalhando o distrito
e a direção partidária trabalhando a lista ou traba
lhando a preferência. Hoje, as áreas periféricas
urbanas praticamente não elegem candidatos,
porque são afetas à influência da capital, e lá são
eleitos os candidatos da capital. Finalmente, o
que hoje é fundamental para ser eleito é a média
da concentração de votos em três ou quatro locali
dades. Isso sugere um tipo de deputado que não
tem representação regional, local, nem tampouco
representação ideológica político-partidária.

São estas, Sr. Presidente, portanto as questões
que colocamos à discussão dos Constituintes
nessa fase e que inspirarão as emendas que apre
sentaremos.

Era o que tinha a dizer.
~ito obrigado. (Palmas.)

VIU - Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Abigail Feitosa - PMDB; Adauto Pereira
PDS; Adhemar de Barros Filho - PDT; Aécio
Neves - PMDB; Afá Domingos - PL; Agripino
de Oliveira Lima - PFL; Airton Cordeiro - PDT;
Alair Ferreira - PFL; Alarico Abib - PMDB;Alba
no Franco - PMDB; Albérico Filho - PMDB;
Alércio Dias - PFL; Alexandre Puzyna - PMDS;
Alfredo Campos - PMDB; Almir Gabriel 
PMDB; Aloísio Vasconcelos - PMDB; Aloysio
Chaves - PFL; Aloysio Teixeira - PMDB;Aluízio
Campos - PMDB;Alvaro Antônio- PMDB;Álva
ro Valle - PL; Alysson Paulinelli - PFL; Amilcar
Moreira - PMDB; Anna Maria Rattes - PMDB;
Annibal Barcellos - PFL; Antero de Barros 
PMDB; Antônio Britto - PMDB; Antônio Carlos
Franco - PMDB; Antôniocarlos Konder Reis 
PDS; Antoniocarlos Mendes Thame - PFL; Anto
nio Farias - PMB;Antonio Perosa - PMDB;An
tonio Salim Curiati - PDS; Antonio Ueno - PFL;
Arnaldo Faria de Sá - PTB; Arnaldo Moraes 
PMDB; Amold Fioravante - PDS; Arolde de Oli
veira - PFL; Artenir Werner - PDS; Artur da
Távola - PMDB;Asdrubal Bentes-PMDB;Assis
Canuto - PFL; Átila Lira - PFL; Basílio Vlllaní
- PMDB; Benedicto Monteiro - PMDB;Bocayu
va Cunha - PDT; Bonifácio de Andrada - PDS;
Borges da Silveira - PMDB; Bosco França 
PMDB; Caio Pompeu - PMDB; Cardoso Alves
- PMDB; Carlos Alberto - PTB; Carlos Alberto
Caó - PDT; Carlos De'Carli - PMDB; Carlos
Mosconi - PMDB;Carlos Vinagre - PMDB; Car
los Virgílio- PDS; Celso Dourado - PMDB; Cé
sar Cals Neto - PDS; Christóvam Chiaradia -

PFL; Cleonâncio Fonseca - PFL; Dálton Cana
brava-PMDB; Darcy Deitos-PMDB; Del Bosco
Amaral - PMDB; Delfim Netto - PÓS; Délio
Braz-PMDB;DenisarAmeiro- PMDB;Dionísio
Hage - PFL; Dirce Tutu Quadros - PTB; Divaldo
Suruagy- PFL; DomingosJuveml- PMDB; Do
reto Campanari - PMDB; Edivaldo Motta 
PMDB;Edrne Tavares - PFL; Edrnilson Valentim
-PC do B; Egídio Ferreira Uma -PMDB; Eliézer
Moreira - PFL; Eraldo Tinoco - PFL; Eraldo
Trindade - PFL; Etevaldo Nogueira - PFL; Euni
ce Michiles - PFL; Evaldo Gonçalves - PFL;
Expedito Júnior - PMDB; Ézio Ferreira - PFL;
Fábio Feldmann - PMDB; Farabulini Júnior 
PTB; Fausto Rocha - PFL; Felipe Cheidde
PMDB; Ferez Nader - PDT; Fernando Bezerra
Coelho-PMDB;Fernando Cunha-PMDB; Fer
nando Gasparian - PMDB; Fernando Gomes
PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Firmo de
Castro - PMDB; Flavio Palmier da Veiga 
PMDB; Flávio Rocha - PFL; Florestan Fernandes
- PT; França Teixeira- PMDB;Francisco Benja
mim - PFL; Francisco Carneiro - PMDB; Fran
cisco Coelho - PFL; Francisco Dornelles - PFL;
Francisco Pmto - PMDB; Francisco ROSSI 
PTB; GandiJamil-PFL; Geovani Borges - PFL;
Geraldo Alckmin Filho - PMDB;Geraldo Fleming
- PMDB; Geraldo Melo - PMDS; Gerson Mar
condes - PMDB; Gerson Peres - PDS; Gil César
- PMDB; Gilson Machado - PFL; Gumercindo
Milhomem - PT; Gustavo de Faria - PMDS;
Hélio Costa - PMDB; Hélio Duque - PMDB;
Hélio Manhães - PMDB;Henrique Eduardo Alves
- PMDB; Hermes Zaneti - PMDB; Horácio Fer
raz - PFL; Hugo Napoleão - PFL; Irajá Rodri
gues - PMDB; Irma Passoni - PT; Ismael Wan
derley- PMDB;Itamar Franco - PL;Ivan Bonato
- PFL; Ivo Cersósimo - PMDB; Ivo Mainardi
- PMDB; Jacy Scanagatta - PFL; Jairo Azi -
PFL; Jalles Fontoura - PFL; Jayme Paliarin 
PTB; Jayme Santana - PFL;Jessé Freire - PFL;
Joaci Góes - PMDB; João Agripino - PMDS;
João Carlos Bacelar - PMDB; João Castelo 
PDS; João Cunha - PMDB; João da Mata 
PFL; João Herrmann Neto - PMDB; João Lobo
- PFL; João Natal - PMDB; João Paulo - PT;
João Rezek - PMDB; Joaquim Bevilácqua 
PTB; Jorge Leite - PMDB;José Agripino - PFL;
José Camargo - PFL; José Carlos Coutinho 
PL; José Carlos Martinez - PMDB; José Egreja
- PTB; José Elias - PTB; José Freire - PMDB;
José Geraldo - PMDB; José Guedes - PMDS;
José Luiz de Sá - PL; José Maranhão - PMDS;
José Maria Eymaef-PDC;José Maurício-PDT;
José Mendonça Bezerra - PFL; José Mendonça
de Morais - PMDB; José Paulo Bisol - PMDS;
José Santana de Vasconcellos - PFL; José Serra
- PMDB;José Thomaz Nonô - PFL; José Tino
co - PFL; José Ulísses de Oliveira - PMDB;
Jovanni Masini - PMDB;Juarez Antunes - PDT;
Júlio Campos - PFL; Jutahy Júnior - PMDS;
Jutahy Magalhães - PMDB; Lavoisier Maia 
PDS; Leite Chaves - PMDB; Leopoldo Bessone
- PMDB; Leur Lomanto - PFL; Levy Dias 
PFL; Lezio Sathler - PMDB; Luís Eduardo 
PFL; Luiz Henrique - PMDB; Luiz Inácio Lula

da Silva - PT; LuizViana Neto - PMDB;Maguito
Vilela- PMDB;Maluly Neto - PFL;Manoel Ribei
ro - PMDB;Márcia Kubitschek - PMDB;Márcio
Braga - PMDB; Marcos Uma - PMDB; Maria
Lúcia - PMDB; Mário Assad - PFL; Mário Bou
chardet - PMDB; Mário de Oliveira - PMDS;
Mattos Leão - PMDB;Mauricio Campos - PFL;
Maurício Fruet - PMDB; Maurício Nasser 
PMDB;Mauricio Pádua - PMDB;Mauro Campos
- PMDB; Max Rosenmann - PMDB; Mendes
Botelho - PTB; Messias Soares - PMDB;Michel
Temer - PMDB;Milton Barbosa - PMDB;Milton
Uma - PMDB; Milton Reis - PMDB; Miro Tei
xeira - PMDB;Moysés Pimentel- PMDB; Nabor
Júnior - PMDB; Nilso Sguarezi - PMDB; Nion
Albernaz - PMDB; Noel de Carvalho - PDT;
Octávio Elísio - PMDB; Olavo Pires - PMDB;
Olívio Dutra - PT; Onofre Corrêa - PMDB; Or
lando Bezerra - PFL; Oscar Corrêa - PFL; Os
mar Leitão - PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Osval
do Macedo - PMDB; Osvaldo Sobrinho 
PMDB; Oswaldo Almeida - PL; Paulo Almada
- PMDB; Paulo Marques - PFL; Paulo Paim
- PT; Paulo Ramos - PMDB; Paulo Roberto
Cunha-PDC; Paulo Silva-PMDB; Pedro Ceolin
- PFL; Raul Belém - PMDB; Raul Ferraz 
PMDB; Renan Calheiros - PMDB; Renato Ber
nardi -PMDB; Renato Johnsson-PMDB;Ricar
do Fiuza - PFL; Ricardo Izar- PFL; Rita Camata
- PMDB; Roberto Augusto - PTB; Roberto Ba
lestra - PDC; Roberto Brant - PMDB; Roberto
Campos - PDS; Roberto Jefferson - PTB; Ro
berto Vital - PMDB; Robson Marinho - PMDB;
Rodrigues Palma - PMDB; Ronaldo Aragão 
PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB; Ronaldo Ce
zar Coelho - PMDB;Ronaro Corrêa - PFL; Ros
pide Netto - PMDB; Rubem Medina - PFL; Sa
die Hauache - PFL; Samir Achôa - PMDB;San
tinho Furtado - PMDB; Sarney Filho - PFL;
Sergio Naya - PMDB; Sérgio Spada - PMDB;
Sérgio Werneck - PMDB; Severo Gomes 
PMDB; Simão Sessim - PFL; Sólon Borges dos
Reis -PTB; Sotero Cunha- PDC;Tadeu França
- PMDB;Telmo Kirst- PDS; Theodoro Mendes
- PMDB; Tito Costa - PMDB; Ubiratan Spinelli
- PDS; Valter Pereira - PMDB; Vasco A1ves-
PMDB; Vicente Bago - PMDB; Victor Faccioni
- PDS; Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva
PDS; Virgílio Galassi - PDS; Wagner Lago 
PMDB; Waldec Ornélas - PFL; Waldyr Pugliesi
- PMDB;Walmor de Luca - PMDB;Wilma Maia
- PDS; Wilson Campos - PMDB;Wilson Martins
Ziza Valadares - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, dia 4 de agos
to, às 14:30 horas. a seguinte:

ORDEM DO DIA

Continuação da Discussão, em Primeiro Turno,
do Projeto de Constituição.

IX-Encerra-se a Sessão às 19 horas e
44 minutos.
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Constituição da República Federativa do Brasil - Quadro comparativo anotado: texto vigente
- Constituição de 1967 - Constituição de 1946. Notas. Índice temático. 5' edição, 1986. (Preço:
Cz$ 80,00)

Constituições do Brasil (2 volumes - ed. 1986) 1" volume: textos das Constituições de 1824,
1891,1934,1937,1946 e 1967 e suas alterações. Texto constitucional vigente consolidado. 2' volume
- índice temático comparativo de todas as Cqnstituições, (Preço: Cz$ 150,00)

Constituição Federal e Constituições Estaduais (textos atualizados, consolidados e anotados. Remis
sões à Constituição Federal. Índice temático comparativo). 4 volumes, com suplemento de 1986,
(Preço: Cz$ 90,(0)

Regimentos das Assembléias Constituintes do Brasll (Obra de autoria da Subsecretaria de Arquivo
do Senado Federal- edição: 1986) - Antecedentes históricos: Regimentos das Assembléias Consti
tuintes de 1823, de 1890-91, de 1933-34 e de 1946. Textos comentados pelos Constituintes. Normas
regimentais disciplinadoras do Projeto de Constituição que deu origem à Constituição de 1967.
Índices temáticos dos Regimentos e dos pronunciamentos. Índices onomásticos. (Preço: Cz$ 80,(0)

Leis Complementares à Constituição Federal- números de 1167 a 48/84 (históricos) - 3 volumes.
(Preço: Cz$ 240,(0)

Anteprojeto Constitucional - Quadro comparativo: Anteprojeto da Comissão Provisória de Estu
dos Constitucionais - Texto constitucional vigente. Notas. Índire temático da Constituição vigente
(edição 1986). (Preço: Cz$ 50,(0)

Leis Orgânicas dos Municípios - 2" edição - 1987. Textos atualizados e consolidados. índice
temático comparativo. 3 volumes. (Preço: Cz$ 150,00)

Revista de Informação Legislativa - números 89 a 92 - ano de 1986. (Preço do exemplar:
Cz$ 40,00) (assinatura para 1987: Cz$ 160,00)

Constituição do BrasU e Constituições Estrangeiras (com índice temático comparativo) - 3 volumes
- ed. 1987 - Textos integrais e comparação das Constituições de 21 países (Preço da coleção =
Cz$300,(0)

A venda na Subsecretaria de Edições Técnicas- Senado Federal. Anexo 1.22' andar - Praça dos Tr!s Poderes. CEP 70160- Brunia, DF - Telefone:
211-3578.

Pedidos acompanhados de cbeque nominal 11 Suboecretana de Edlções Técnicas do Senado Federal ou vale postal remetido 11 Ag!ncia ECT Senado Federal'
-CGA47rmS.

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal



REVISTA DE
INFORMAÇÃO

LEGISLATIVA N993

Está circulando o n9 93 (janeiro/março de 1987) da Revista de Informação Legislativa. periódico trimestral
de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 344 páginas. contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NÀCIONAL CONSTITUINTE
lnstalação - Ministro José Carlos Moreira Alves
COLABORACÃO
A Constituição brasileira de 1934 e seus reflexos
na atualkíáde - Pinto. Ferreira

Excessos da instabilidade' constitucional - Cláudio
Pacheco
Bicameralismo ou unicameralismo? '-:Alaor Barbosa
Origem. conceito. tipos de Constituição. Poder Cons
tituinte enistoría das Constituições brasileiras - Car
los Roberto Ramos
Liberdades púbücas >- Geraldo Ataliba .
O partido político na Constituição - Ronaldo Poletti
O Ministério Público na Constituição - proposta de
enquadramento - José Dilermando Meireles
Apontarrieritos sobre'irnunidades tributárias à luz da
jurisprudência do STF - Ruy Carlos de Barros Mon
teiro

A concepção cristã da propriedade e sua função so
cial - A. Machado Paupério
A Justiça Agrária na Constitumte de 87 - Otávio
Mendonça

Justiça Agrária: proposta à Assembléia Nacional
Constituinte - Wellington dos Mendes Lopes
A natureza especial da Justiça do Trabalho e sua
origem democrática - Júlio César do Prado Leite
A proteção jurídica das comunidades indígenas do
Brasil - Antônio' Sebastião de Lima

O controle dos contratos administrativos. Questões
constitucionais - José Eduardo Sabo Paes
Do regime jurídico dos encargos moratórios no siste
ma financeiro após a reforma monetária - Arnaldo
Wald
Regulamentação do Estudo de Impacto Ambiental
- Paulo Affonso Leme Machado

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
(Telefone: 211-3578)
Senado Federal. anexo I
229 andar
Praça dos Três Poderes
70160 - Brasília - DF

PREÇO DO
EXEMPLAR:
Cz$ 40,00

Assinatura
para 1987:
Cz$ 160.00
(números 93 a 96)

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal remetido à Agência da ECT Senado Federal - CGA 470775.

Atende-se. também, pelo sistema de reembolso postal.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

I PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2,00 lEDIÇÃO DE HOJE: 40 PAGINAS
L..--- f
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