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2- ATOS DO PRESIDENTE
a) Aposentadoria: Arlete Alves de Azevedo;
b) Aposentadoria tornada sem efeito: Paulo Luiz Bas-

tos Serejo;
c) Nomeação sem efeito: Cláúdio Raja Gabaglia Lins;
d) Exoneração sem e'thto: Helena Silva Braga;
e) Exoneração: Adriano Pilatti;

. f) Nomeações: Alexandre Jorge Pontes Laranjeira;
Joaquim de Freitas.

3 - ATOS DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVAMENTO
Presidência, em 2-9-91

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

N9s 563 a 571/91; 577 a 580/91; 582 a 583/91; 585/91
e 592/91.

5 - COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Defesa Nacional, notas taquigráficas

da 11' Reunião, em 6-6-91, e 13' Reunião, em 20-6-91;
b) CPI - Internacionalização da Amazônia, 10' Reu-

nião, em 29-8-91.

6- MESA

7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

II - COMISSÕES
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Ata da 113a Sessão, em 2. de setembro de 1991

Presidência dos Srs. Nilson Gibson e

Adylson Motta - § 2° do art. 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

14 horas

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)
Há número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro.

iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. NEUTO DE CONTO, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

IH - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

De Sr. Deputado Ricardo Fiúza, Líder do Bloco Paria·
mentar, nos seguintes termos:

Ofício n° 21O-LBL. PARL.l91
Brasília, 25 de junho de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Comunico a V. Ex' que o Deputado Messias Góis deixa

de fazer parte, como Membro Suplente, da Comissão Especial
que "institui normas gerais sobre desportos e dá outras provi
dências".

Outrossim, comunico que o Deputado Gustavo Krause
ocupará a vaga em seu lugar.

Aproveitando esta oportunidade, reitero a V. Ex' os meus
protestos de elevado aureço. - Deputado Ricardo Fiúza,
Líder do Bloco Parlamentar.

Do Sr. Deputado Ricardo Fiúza, Líder do Bloco Parla
mentar, nos seguintes termos:
Of. n° 267-L-BL.PARL.l91

Brasília, 21 de agosto de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho satisfação em indicar o nome do Deputado Tony

Gel- PRNIPE, como Vice-Líder do Bloco, em substituição
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá - PRN/SP.

Na oportunidade, renovo-lhe protestos de elevada estima
e consideração. - Deputado Ricardo Fiúza, Líder do Bloco
Parlamentar.

Do Sr.Deputado Gastone Righi, Líder do PTB, nos seguin
tes termos:
Ofício n? 198/91

Brasília, 22 de agosto de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Indico a V. Ex', nos termos regimentais, o Deputado

Hilário Coimbra para integrar, como Titular, a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, tornando sem efeito a indi
cação anteriormente feita para a Comissão de Viação e Trans
porte, Desenvolvimento Urbano e Interior.

Aproveito o ensejd para renovar a V. Ex' os protestos
de estima e apreço. - Deputado Gastone Righi, Líder do
PTB.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, nos seguintes termos:

Ofício n? 203/91
Brasília, 27 de agosto de 1991.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de levar ao conhecimento de Vossa

Excelência que esta Comissão, em atenção ao Requerimento
do Deputado Jabes Ribeiro, estará realizando amanhã, dia
29, às dez horas, reunião de audiência pública, com a partici
pação dos Senhores Joaquim Cardoso Filho, Secretário-Geral
da Ceplac, Hélio Bandeira, Presidente do Conselho Nacional
dos Produtores de Cacau (CNPC) e José Higino Filho, Presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Região Ca
caueira da Bahia, para uma exposição à Comissão sobre a
Crise da Cacauicultura.

Na oportunidade, renovo a V. Ex' protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Presidente.
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Brasília, 29 de agosto de 1991

Brasília, 13 de agosto de 1991

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rur'~l, nos seguintes termos:

Ofício n9 206/91

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara 40s Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de iJ,l1formar a Vossa Excelência que

esta Comissão, no próximo dia 4, quarta-feira, às 10 horas,
estará realizando reunião de tUdiência pública, com a presença
do Dr. Murilo Xavier Flor s, Presidente da Embrapa, em
atenção a Requerimento de utoria do Sr. Deputado Vicente
Fialho.

Na oportunidade, reno~o a V. Ex~ protestos de conside
ração e apreço. - Deputad.,. Odelmo Leão, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelnto Leão, Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, nos seguintes termos:
Ofício n9 208/91

Brasília, 29 de agosJo de 1991
Â Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nésta

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de ievar ao conhecimento de Vossa

Excelência que esta Comiss~o decidiu realizar reunião de au
diência pública, no dia 12 de setembro, com a presença das
Senhoras Dorothéa Werneck, Secretária Nacional de Econo
mia e Maria Celina Azevec;lo Rodrigues, Chefe da Divisão
de Produtos de Base do Ministério das Relações Exteriores,
para uma exposição sobre aquestão da política cafeeira sob
a ótica governamental.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. ~ Deputado OdeImo Leão, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos:
Ofício n9 238/91

Brasília, 6 de agosto de 1991

Exm9 SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 140 e art. 32, IV, f e g, do Regimento

Interno, solicito a V. Ex~ conceder a esta Comissão audiência
do Projeto de Lei n° 1.258-A, de 1988, que "fixa as diretrizes
e bases da educação nacional", ao qual foram apresentadas
1.263 emendas de Plenário. ..

A referida proposição contém 'todo um capítulo, afora
disposições esparsas, especificamente dedicado à educação
para comunidades indígenas (Cap. XV), matéria atinente à
competência deste Órgão.

Certo de contar com o apoio de V. Ex~, renovo protestos
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, . - Deputado Fábio Feldmann,
Presidente.

Indefiro. Trata-se de projeto com discussão encer
rada no Plenário, estando ultrapassada a fase de pronun
ciamento das Comissões no tocante a matéria principal.
(RI, art. 59, caput).

Em 2-9-91. - Ibsem Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos:
Ofício n9 249/91

Brasília, 14 de agosto de 1991
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presi. '1nte da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tramita nesta Comissão o Projeto de Lei n9 813 (apensado

o Projeto de Lei n9 4.407/89) - de minha autoria - que
"dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
automotores e dá outras providências".

Tendo em vista a tramitação nesta Casa dos Projetos
de Lei n9 5.107/90 - do SI. Eduardo Jorge - que "dispõe
sobre as restrições de uso de automóveis em áreas de grandes
centros urbanos" e n9 5.304/90 - do Sr. Antonio Carlos Men
des Thame - que "institui a "Lei do Ar Limpo", solicito
a V. Ex~ autorizar a tramitação em conjunto, por tratarem
de matérias conexas, aplicando, no que couber, o que dispõe
o art. 143 do Regimento Interno.

Na oportunidade, reitero a V. Ex~ protestos de grande
consideração e respeito. - Deputado Fábio Feldmann, Presi-
dente. .

Defiro.
Em 2-9-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos:
Ofício n9 260/91

~

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

c. Senhor Presidente,
Com arrimo nos arts. 140 e 32, IV, f, do Regimento

Interno, venho solicitar-lhe audiência para esta Comissão do
Projeto de Lei n9 4.783, de 1990, que trata dos crimes contra
o Estado Democrático e a Humanidade.

Ocorre que mencionado projeto, ao definir o crime de
atentado separatista, estende o tipo a quem, "no território
nacional, incitar nações indígenas a se constituírem ou se pro
clamarem soberanas e independentes do Estado brasileiro"
(parágrafo único do art. 362). Esta Comissão é o foro adequa-

• do para verificar a factibilidade e correção do texto constante
da proposição'tuja audiência se reqUjI.

Certo de contar com o apoio de V. Ex~, reitero minhas
cordiais saudações. - Deputado Fáio Feldmann, Presidente.

Defiro. ,éIl\
Em 2-9-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos:
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Trata-se de iniciativa que pode ser tomada pelo
próprio partido político a que se acha filiada a reque
rente. Comunique-se.

Em 2-9-91 - Ibsen Pinheiro

Do Sr. Deputado Vital do Rego, nos seguiJites termos:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu

tados
Vital do Rêgo, Deputado Federal da Bancada paraibana

do Partido Democrático Trabalhista - PDT,
Considerando a imperiosa e inadiável necessidade de
estar presente, a. partir de amanhã (dia 27) e até o

priedade industrial", distribuído originalmente para as Comis
sões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Economia,
Industrial e Comércio, desde que não constitua razão para
se aplicar o disposto no artigo 139, inciso V do Regimento
Interno.

Brasília, 15 de agosto de 1991. - Deputado Roberto
Jefferson, Presidente.

Prejudicado em face de despacho da Presidência ao
citado Projeto de Lei em 14-8-91.

Em 2-9-91 - Ibsen Pinheiro, Presidente.
Da S~ Socorro Gomes nos seguintes termos:

Brasília, 13 de agosto de 1991
A Sua Excelência o Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Segundo o Código Penal Brasileiro, qualquerpes.soa deti

da sob a acusação de homicídio só pode ficar detida, aguar
dando julgamento, num prazo máximo de 81 dias. A Consti
tuição Federal em seu artigo 59, inciso 57, reza que: "Ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória".

No momento encontram-se detidos no Rio Grande do
Sul os trabalhadores rurais sem terra, Otávio Amaral, José
Gowaski, Augusto Moreira e Idone Bento, presos há aproxi
madamente 365 dias, acusados de crime de homicídio e aos
quais a Justiça vem negando os benefícios, tanto do Código
Penal quanto da Constituição, visto os quadro ainda não terem
sido julgados.

Baseando-se em testemunhos desencontrados e indo con
tra provas irrefutáveis da inocência dos acusados, como fitas
de vídeo e várias outras evidências da não-participação <,los
mesmos no referido crime, o Judiciário sustenta a prisão usan
do como argumentação a hipotética tese da,,"ameaça à ordem
pública".

Diante do exposto e com o objetivo de resguardar a Cons
tituição e defender o direito à cidadania do povo brasileiro,
solicito que esta Casa, utilizando as perrogativas que lhe con
fere o artigo 103 da Constituição Federal, proponha ação
de inconstitucionalidade neste caso que, conform~-6Sdados

explicitam claramente, descumpre o texto Constitucional em
seu artigo 59 Inciso 57, além de ferir um direito fundamêntal
do ser humano que é o direito à sua liberdade.

Na certeza de contar com o total apoio de Vossa Exce
lência nesta solicitação, subscrevo-me.

Atenciosamente, Deputada Socorro Gomes.
A Sua Excelência
Deputado Ibsen Pinheiro
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos dos arts. 34, inciso IV, alínea d e 114, inciso

IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a Vossa Excelência que seja concedida audiência do Projeto
de Lei n9 3, de 1991, do Poder Executivo, que "estabelece
regras para a concessão de incentivos fiscais para a capacitação
tecnológica da indústria e da agropecuária".

A aludida matéria doi distribuída às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Redação, de Finanças e Tributação"'e
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, caben
do, exclusivamente a esta última, a análise de seu mérito.

Ocorre que a própria Constituição Federal, em seu art.
225, inciso IV, estabelece que deve ser "exigido, na forma
da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmenté:
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estu·
do prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade".

Verifica-se, porém, que o projeto de lei supracitado nãc
prevê qualquer análise de impacto ambiental para a concessão
de incentivos fiscais a projetos industriais e agropecuários.

Entendo, desta forma, que para o cu lprimento do dispo
sitivo constitucional mencionado, devam ser feitas alterações
no Projeto de Lei n9 3/91, que envolve, necessariamente, a
competência desta Comissão.

Sem outro particular. certo de contar com o apoio de
V. Ex~ pelas razões expostas, renovo, na oportunidade, pro
testos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado
Fábio Feldmann, Presidente.

Defiro.
Em 2-9-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Da S~ Deputada Rita Camata, Presidente da Conlissão
Parlamentar de Inquérito destinada e investigar o extermínio
de crianças e adolescentes, nos seguintes termos:
Ofício n° 230/91-Pres.

Brasília. 23 de agosto de 1991
Ofício n9 293/91

Brasília, 28 de trgosto de 1991
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Com base no que estabelece o art. 36, inciso IV, do

Regimento Interno, comunico a V. Ex' que esta Comissão,
por deliberação plenária, fará uma viagem ao Estado do Espí
rito Santo, nos dias 29 e 30 de agosto de 1991, para tomada
de depoimentos referentes a assuntos de interesse das investi
gações a que procede esta CPI, conforme cronograma em
anexo.

Ao ensejo apresento a V. Ex~ protestos de estima e consi
deração. - Deputada Rita Camata, Presidente.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Presidente da Comis
são de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

Exm9 Senhor Presidente da Câmara dos Deputados.
Nos termos do artigo 140 do Regimento Interno, requeiro

a Vossa Excelência audiência para esta Comissão sobre o
Projeto de Lei n9 824/91 (Do Poder Executivo - Mensagem
n9 192/91), que "regula direitos e obrigações relativos a pro-
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final da corrente semana, em São Paulo, no desem
penho de tarefa específica que lhe impende cumprir,
como Relator, na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, do Processo número SGMIP-559/91,
consoante superior conhecimento de Vossa Excelência;
e,
Consideran!lo a relevância das matérias já incluídas
na Ordem do Dia, a serem discutidas e votadas nas
sessões da semana em curso;

vem, respeitosamente,
menos no propósito de escusas, a teor regimental, às

'suas faltas às respectivas sessões deliberativas, mas e sobre
tudo,

No dever de justificar perante o Egrégio Plenário
e a Nação as razões da inevitável e involuntária omissão.

Requerer o abono de suas ausências, nos termos do Regi
mento Interno -pedindo, ainda, Vossa Excelência determine
que o presente requerimento conste do expediente da sessão
de amanhã (terça-feira), para desarredar, desde logo, even
tuais ou futuros equívocos.

Brasília, 26 de agosto de 1991.
Pede e espera deferimento.
Vital Rego.

COMUNIÇAÇÕES

Do Sr. Deputado Euclydes de Mello, nos seguintes termos:
Brasília, 5 de agosto de 1991.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados,

Um bando de estelionatários, agrupados em torno de
empresa desqualificada, iludiu diveros Prefeitos Municipais'
do Estado de São Paulo, com a promessa de intermediação
de verbas internacionais em troca de 0,5% do orçamento mu
nicipal.

Supreendido pela Lei em plena ação delituosa, os estelio
natários envolveram os nomes do Secretário Egberto Batista,
do SI. Leopoldo Collor de Mello e deste Deputado. São os
percalços e os caros tributos que pagamos no sacerdócio da
vida pública...

Quero prestar uma ajuda substancial à Justiça, com o·
fito de colocar atrás. das grades os que utilizaram de forma
criminosa o meu nome. Assim sendo, libero-me da imunidade
parlamentar concedida pela Constituição Federal, crendo,
desta forma, participar do esforço que se impõe pela valori
zação do Poder Legislativo.

Respeitosamente. -.Deputado Euclydes de Mello.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
Nº 199-A, DE 1990

(Do Sr. Paulo Paim)

Susta os efeitos da Portaria n Q 289, ~de 16 de maio de 1990,

do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento: tendo pa

recer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,p~

la prejudicialidade.

o Congresso Nacional decreta~ O' art .. 71>. inciso VI. é taxativo:

Art. 1 Q Fica sustada a vigéncia. por prazo
indeterminado. da Portaria n~ 289. de 16 de
maio de 1990. do Ministério da Economia. Fa
zenda e Planejamento.

"Irredutibilidade do salário. salvo o dis
posto em convenção ou acordo colet~vo.·

gesta forma. não existe outra solução, senão
sustarmos a portaria do Ministério da Econo
mia. para que o governo edite outra. dentro
dos limites constitucionais.

Sala das Sessões. 22 de maio de 1990.
Deputado Paulo Paim.

as disposições emRevogam-seArt. 2"
contrár.i o.

Art: 3~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação

..Justificação

A portaria em questão é absolutamenLe 1n
const1tucional. pois traz embutida uma redução
salarial. inadimissível no nosso direito cons
titucional pátrio. .

Art. iR O percentual de reajuste m1n1mo men
sal para os salários em geral, relativo aos
meses de maio e seguintes, será de 0% (zero
por cento). sem prejuízo de aumentos salariais
livremente negociados entre as partes. obser
vado o disposto no art. 3R da Lei nR 8.030, de
12 de abril de 1990.
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A teno 1 osamer,te.
Art 4 A Esta porta r la e~lrará em Vlg0 r na tado Federal.

data de sua pub;icaçâo

Art. 2~ O perce~tual de reajuste mensal para
o salário mínlmo. relatlvo aos meses de maio e
segu1ntes. será de 0% (zero por cento). sem
prejuízo do d'spostc no art. 5 A da Le1 nA
8.030. de 12 de abrI 1 de 1990.

Art. 3 A A meta para o percent~al de variação
média dos preços. relatlva aos meses de malO e
seguIntes. é de 0% (~ero por cento).

Querer de V. E~·. c desarQulvame~to dos se
guintes projetos oe decrpto legIslativo de mi-
nna autorla: •

PDC nA~ 182/90. 139'90. 217/90. 244/90 e
318/90.

Nestes ter'11os.

Peço deferlmerto

Paulo Renato Paim, Depu-

Zélia Maria Cardoso de Mello

Brasíl18. ~8 de fevereiro de 1991

De acordo com o parág~afo único. do art.
105. do Reglmento Interno da Casa, venho re-

ExmA Sr.
Deputado Ibse~ Pinhe~ro

DD. Pre5ide~te oa Câmara oos ~eputado~

Nesta
Senhor Pres 1 dente:

~EGISLAÇÃO CITAD4 ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSÓES PERMANENTES

POR~ARIA ~~ 289.
DE 16 DE MAIO DE 1990

A Ministra de Estada da Economia. Fazenda e
Planejamento. no uso da atribuição Que lhe
confere o artigo 87. parágrafo único. inciso
11. da Constituicão, e tendo e~ vlsta o diS
posto nos areS. 2~ e 10 da Lel n~ 8.030. de 12
de abr 1 1 de 1990. resc 1ve:

em (- 1 Repub1ica-se em v,rtude de novo despachO
nn Sr. Presldente.

as oisposiçõesRevogam-seArt, 5.2
contrárl O,

fbu~'1- dc7
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSXO DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO

I - RELATÓRIO

Trata-se de projeto de decreto legislativo do ilus
v

tre Deputado Paulo Paim, propondo a sustação da vigência da

Portaria nº 289, de 16 de maio de 1990, do Ministério da EconQ

mia, Fazenda e Planejamento.

Em sua justificação, alega o nobre Autor que o ato

normativo em questão é viciado de inconstitucionalidade, impli

cando redução nos salários da classe trabalhadora, o que é ex

pressamente vedado no texto constitucional.

11 - VOTO DO RELATOR

tJ

Distribuída a matéria a esta Comissão, cabe-nos o

pronunciamento quanto a sua admissibilidade jurídica e legisla-
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tiva, bem como quanto ao mérito, nos termos do disposto no ar

tigo 32, 111, do Regimento Interno da Casa.

A Portaria n 2 289, de 19~0, tratava de fixar o

percentual de" reajuste dos salários em geral para os meses de

maio e seguintes do ano de 1990, já havendo produzido todos os

efeitos a que se propunha.

o projeto ora em exame, desarquivado na pre

se~te Yegis1atura, perdeu a oportunidade de sua apreciação,uma

vez que prop6e a sustação da vig~ncia de "ato normativo que já

não se encontra mais em vigor.

nosso voto é pela declaração de

pelo conseqOente arquivamento ,
\

inciso I, do Regimento In-

Isto posto,

prejudicialidade da matéria e
,~

nos termos previstos pelo art. 164,

terno da Câmara.

Sala da comis~ãoi""" r$-'OA'-c'Oz,
," // "

t~:.~ )

Deputado EDEN PEDROSO. ,"

------' ..
<--------

~ PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela pre

judicialidade do Projeto de Decreto Legislativo nQ 199/90, nos

termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

João Natal - Presidente, Roberto Magalhães,

Paixão e Edevaldo Alves da Silva - Vice-Presidentes,

Jurandyr

Antônio
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dos Santos, Benedito de Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, José

Burnett, Messias Góis, Nelson Morro, Paes Landim, José Luiz

C1erot, José Thomaz Noná, Luiz Carlos Santos, Mauri Sérgio~

Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Eden Pedroso, Vi

tal do Rego, Adylson Motta, Gerson Peres, Oscar Travassos, Os

valdo Melo, Sigmaringa Seixas, Carlos Kayath, Gastone Righi,

Rodrigues Palma, Hélio Bicudo, Eduardo Braga, José Maria Ey
mael, Luiz Piauhy1ino, Benedito Domingos, Jesus Tajra, Osório

Adriano, Antônio de Jesus, Ary Kara José, Felipe Neri, Ivo

Mainardi, Aro1do Góes, João de Deus Antunes e Magalhães Tei

xeira.

Sala da en 26 de ;unho de 1991.

PROJETO DE LEI N9 8.282-A, DE 1986
(DO SrNADO FEDERAL)

PLS Ng 87/83

Dispõ" sobre o tempo de dllt: ação da conservação de produtos

alimentícios industrializados e dá outras provid~ncias;ten

do pareceres: da Comissão ele CC.JIlstituição e Justiça p de

Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa: e da Comi~são de Economia, Ind6stria e cornér

cio pela prejudicialidade.

(PROJET~ DE LEI Ne 8.282, DE 1986, A QUE SE REFEREM OS PA
-"..

RECERES) o
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o COrlP,Tf'SSO Nac\(.Jnal d("'f'l'ptR'
I

\ Art. 11" Os J/roduto~ nllmt'\1tklos IndüSt!u\.J~ados sujI'Jb.'! à drl<!rkrr-
ção, drvetiío conter, nas SUM embalA.Kens ou etJquetll8, a data dt'o ll\.Iil ;'a
brlcação 1a dnta do t(>mlIno de seu trmpo de duração.

§ 1.0 O tempo dt' duração de um produto aUmentícJo é o pra?o de
oorrldo d fabrlca~ão Atf:' o mornt'nto eln flUP pll' Ill'rdl' 1:\1:\11 pmpnl'iftf)C!;
espeeiflca.~.

~ 2.1) 1\s daL14'l dflvl'râo ~('r nnofndns oom 1\ Indlcl\çnn t:J'Irll, ('~Jllíclta
e na ord('~n dos nlgarl.'Jmos corrcspolH:ll'Tl\cs RO dia, rnf''3 e ano.

Art. ~.o No.'1 caso.'J em que a durabilidade dos produt.{).; alhnf!nt,irlo~
1l1dust.rlal ?ol\do.'! df"[lf'ndt'r li(> sua COTlr.CI vaçii.o em tf'lnperaturtts mh)llrnas
detennlnl\ j:>.s, psIu.'! 1.l\lTIbrlm (lf'vrriío !wr ohrigal.orill.!llenl!" 1l1,.,tifldlL'I lias
embalagrns ou et.Iqul'ta.'1. .

1\rt.~,.o A Infração das normas legaIs acarretará, Isolada ou cumulà
t.lvamen ,nos termos prevLo;ws em rCf{ulamentos, e sem prejuím ':h tf.!!'I
ponsllblJl ar'le p!'nnJ cabível, as I:l'glllutcs sllw;ões adrnlnl!'tratlvas:

I -- ádvertênda;
II - multa de até 10 (dez) vezes o maIor salárIo mínbno vlgl'nte no

Pais;

llI- apreensÍlo ou c(Judl'nllção <lati rnnlérlnll-prlmllll t' pm(\lJt()~;

IV - suspensão, Impedlm('ntA> ou Interdição temporária ou defInitiVa;
I

V - denegação, cas..'>ação ou cancelamento de registro ou IIcencfa
ment,o;

VI - Intervenção.

Art. 4l J O Poder F..xecutivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dl::l.s, dispondo. Inclusive, sobre SUA. forma de cumprlment-Q e fL.,~a

Hzação.
Art. 510 Esta leI entra em vigor na. data de sua publicação.

Art. ~° RevoRam-se as dIsposlçf'>es em contrárI~.
Sena~o Federal, 18 de set.embro de 11l86. - JOBé Fralfelli, Prpllldenl..e.

SINOPSE
PRÓJETO DE LEI DO SENADO N,o 87/83

Dispõe sobre o tt'Jnl'a de duração de cOl1SfJrvação de produtos
alimenticios industrializP'Jo!l l.'! dá outras providências.

Apresentado I)€lo Senhor Sena.dor Affonso CamargQ.

Lido no expedll'nte da sessão de 13-5-83 e publicado no '!)CN <Seção
III de '13-5-8~i.

Dlstrlbuido às C{'mlssõl'll de Constlt.ulção e Justfça e de Economia ~

Saúde.
Em 1,('-3-85, P devolvIdo à ComlS8ão I'OS termos do art. 95 do RI.

Em 6-·3-86, são I1dos os segulnt.es pareceres:

N.o 67/86, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucIona
lidade e juridicidade do projeto, relatado pelo Senhor Senador José Fra.geIU,
pela constitucionalidade e jurldicldade do projetA>.

N,.o 68/86, da Comissão de Economia, relatado pelu senhor senador
Luiz Cavalcante, pela aprovação do projeto.

N.o 69/86, da Comissão de Saúde, relatado pelo Senhor senador Uen~
rlque SantUIo, favorável à aprovaçã.o do projetA>.

Em 6-3-86, aguardando inclusão em Ordem do Dia.

Em 19-6-86, dJscul;..~ão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum. t Incluído em Ordem do DIa.

Em 30-6-86, é aprovado em primeiro turno.

Em 5-8-86, é Incluido em Ordem do Dia. Aprovado em 2.° turno.

Em 12-9-86, é lido o Parecer n.O 906/86, da Comissão de Redação. Aguar
dando Inclusão em Ordem do Dia.
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Em 1fJ-9-%, é Inellildc em OrdC'l:. rl0 DIa, à1scl'sfiãe, tumn 1"m~co, da
redação final.

A Câmara dos Deputados, com o Ofício 3M-n.o 571, de 18-9-86.
SM n." 571

Em 18 de setembro de 1986.
A Sua Excelência O· Senhor Deputado
Haroldo Sanford
DO. Primeiro SeeretárIo da Câmara dQS Deputados.

Senhor Primeiro Secretário,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser subme
tido_à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 58 da Constl
tuJçao Federal, o Projeto de Lei do Senado n.O 87, de 1983 constante dos
autógrafos juntos, que "dispõe sobre o tempo de duração da conservação
de produtos allmenticlos industrializados e dá outras providências".

Aproveito n oportunidade para renovar 11 V08.'\a ExcelêncIa os prot-egtos
de minha elevada esUma e mais distinta consideração. - Senador Jor«e
Kalume, secretário, Adjunto.

RESOLtJÇAO N.o 6, DE 4 DEl ABRIL DE 1989

Determina o arquJvamento dllJJ proposições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.0 Das proposições que se encontravam em tramitação no dia

4 de outubro de 1988, ficam arquivadas as segulntM, tenham ou não pa
recer:

a) as de lniciativa de Deputados ou de Comissão Permanente; e
b) as que, Iniciadas na lorma da alínea á, lortm emendadas no senado

Federal.
Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquJvamento os projetos que,

embora na situação prevIsta no 'caput deste artigo, 80lreram aner 1,.-ão de
outros apresentados a. partir de 5 de ()utubro de 1988.

Art. 2.0 Fica. facultado ao autor, no prazo de 3Q (trinta) dias da ~J

mulgação desta resolução, requerer o desarqulvamento dWl proposlçõe.oJ re
feridas no art. LO, caso em que se fari> nova distribuJção, mantendo-se,
:porém, o número original e sua pr~dpncla para todos os efeitos regI.
menta.ls.

Art. 3.0 As proposições da in1ciatlva de outros poderes ou do Benado
Federal, que .se encontravam em tramitação no dia 4 de outubro de 1988,
serão remetidas à Mesa para efeito da redÜltribulção, cOlUllderando-lIe não
escritos OS pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4.0 Esta resolução entra em vigUr na dFta de 8ua publicação.
Art.5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Deputado Paes de Andra

de, Presidente da Câmara dos Deputados.

I-RRI.AT6RIO

o f'rojptÇl PIP "'P;1r:tfp, do:-' "lut·.·ria +... "'.l-n- C:"'fl"l

dor "f Conso C'3mnrgo. pr.orõe qllF? O-!'l pr(\(1·Jt.o~ ;llj If1pnt 1(" i '.lS in

dustrifllir.do" detn l('1[.h·"j" 'êwll; .. "hlJltl. "'"' -!lUl3E1 Ellll'al,I"J~I1'"

• d.t. clt' f .. t-ri("a'Oàtl fi! .lor valifl1'l't(>. ~f1I(>.I'~""·i'" .... ,.",1 r- "'Wff .. '

p@rlodo @m 'J'I'" o 1'11 j rr''''rlt ('l .. 'I "~,, (<\11~(' TV" P' "f"T J ,.··l,.,·lPfl

• 8p.clfi("'t1~.

['li FP;;>t:'. ml'li!':. quI;' os r[c!o:lut('"~ ("'))1'J. f.'r.'IO"i'f'<tVn.;.i":,, -i.-;>

pende de! telt'pet03ttlras p.!ipE'rífj("a~. E'<lt~.., ",'lIlt';"rt> eEl:;o·-.' ~fl'"·t~

da!'! "1.I~ r>1l11:>"!IlftgF1,e. ~IJ;{!ltI'lWio'j!;p' .,~ fll[r3l("\["s Clt;' qU.;tjl'lquet

destas nOtm::'l:"l às [lt'n<)(1: 1'1. ,.,.he·[ t~nf."ifl, fr'nlt."', .'\,,[e>f'Il~ii'). Jhll"

pen.5ào ou, Cl";' f\'Ipsmo. C;H;~""~;;'" "1--- r~qil'i"'(o ou j .• " ... 1el'lento.

Não obst<1nteo f'@t.hl'.! aido anal i5ad"l a pror .. ·.!Iiçãt:l1 n~

Senado Federal, ~oh a ótica da ('otl~tltlliçãQ ..,n!:ptint, ela ai!!

de se ffillnti>m inltt"cável t;>f!I rt'l""ção à "OVI'.! ,;htem"tlC'a. rel'lpa!

dandc-I'l" noe Inciso" V r VI1I rlr> """t . .,4 da novf'l Carta. que

di cOlilp~t:inda COtlC'orrent~ .. União. 80.';1: E!ltatlo!l c;> ao Dil"ltrJ··

to f'ederal para h'giell1t' !!Iobre produção .. cr:>n.!!'Jmo e reepon

sBbilidllcip por dltno BO conl!lumlde-r •

Dito dirt'itQ d.- lt'gt,,18T d.~nrt:· .. ,.at.utahutnte da r ..

9 r8 9.r.l "'Hel.urda no fneis!) >::OOt. ,1<... "n. "t, 'lU'" tr.t.~
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1)r1'lrdo rf!J ";""Hin l~d~t~t, t: J:\ t",,,lu r("~'l"lol·'lI rr:\ r.~

IIIi,\ta dru. Of'r'llt;ldos I""Hi'f"l n€'l .. ·.'F' ""JIllI'.:.,<:;ibtlld,:'l·IÇ' rlõl f"1l\'~J";"f.' ri[

Ctlll,,:1 II '11 (/ir' t .hl .... t I ç 10 ~ .Ir Pr ,I .... :"" ... I.$' "".,. """1' f.\,. r '11'· ... a','; 1 ,

... ·t.,.,,1 t' IHI 1"11 .t ",

':;;: •.•,.... J',.'. ['",. ~~'\-l'" ~do do:! õir.i1·.,)~" d"'''er..f~ l'.c1t-i:llltJl'l e cc-,l(>t\t'("',lh 13~tr.rlli·I.·

que o Estado pron,(\vlt. n r• fotl'luS d~ lei I lf delf'l'!P d:::l c·"UJuIf'i'Jcr.

con.j d"radlt um tlOt; f'.ll1dflm~nt r"'!'l lfIetllnf")ft, dr, prótJr i a e--rdf'tt! 'JC:O·

nómir •. n08 t.r1ll0ft ~o lnc160 V. do 8rt. 170, :Ja mêSmt ron~l!.

tuiçio r.tleritl.

o ProJeto, além (H~:O;':'I n5t, ferp 001: ("~rl(:'In"t!' do dir@!

to ,",osltivo brtl:"i1~iro p p'vpo;te-sp dE' 8P1pectofl formais C'oo

diz.ntps 1::'0," Olll ditllltlP!I ri., rtlc,drtn" t;';crd,:a l ... (Jhdativ....

f I r\.-" 1,. \ I t ~.

"",' ,,./v,,l.,,. .'111 ( ....·0 rir!' d c.: "o r, '1111'" 11;1(11' ( cl,,1<b ... e- ." $t;l'"

11 UOIUOOPrll'llOP

JI-YO"O no W.r.LATUR

n .... I''''"loII pt'l:, Cf.lllnt itllt l"IFll!'i.-,li Cl
, iu!l rU r \r1f'1'lt>

hl"" t("'ld •." Irl""J'III1" .f.' r,,·ri'" flr t,.j n~ 11.7R?, rlfO l'IItr.

.ft'> ",r'l.

vo\rlo,," dll::,l'Os.lll .... fJ~ I;gi<i~. ô1lrrf_Erjorll\~"tr: 11;;" d'~cjDI''';lrJo-'; I·€I~ I~

gls}"'c.lio tn~',ill'lr"", Il'flrrJhtr;u" "'I' õ'Ol'l~lmc-l'lf' dl""O!:''J'O

t.\·lo lE"qÕ/ll, I: O (;Jl!oO do Õ"tt.U 11" (""'1" Ih: l"!"r" •• :. ,j" r'''<'\~l(hlf.

O qlJ;:tl tr;lIlGr.tf"V['1l1l1" ...bll'·o~

'Art. 31. r~ ofErt"" ti: :>Pl'lFt_~llt",çfip 'h f'rt.'d·Jtno; O'J
!"O,.I·... ;'ll.~ o:!p.v.,.n> õ\<,;'!·f:q'l' i\' infol"" '.,; Ol!', (Qtr,.':,\·., cJõt
r~$õ. flrFII~>.. <., t·~,.I:Il .. i·J~ ... f E: 11' !ill9'Ji'I r.... l.Jq.Jt-" ..... SO

btli: ~'P'~ tllol';a'tf'll·,tlt:'l·., 'lll,"llld,u.1I''4. 'l'J:>"t'd:\t!«.
!.('II't'Oo;ll;õ'ofl, "'IJ:tll, q:u-'I.l :::0, pr"4-n~, d, ""('ri;:.>:! .. «
ot 19Fm. Fl,t-l'e QJtl U~· (l""f t ,·., bE'" C(IIl'U ">wl'l'1E 'J', rl!'iCr''''
Cl'l"" ~t·r"·fl'·~,;"T!' ~ .... 'jlt'" r: ·1·q"I~ .. f.:' etp'. (r"'~""·lrlnt'!'s.·

~ Comi:5!'J:ão d~ Cf'nl'lHtuiç~"" f!' .lu~tiç'a "d~ Re'l.,

çno. em r"ul\i~() orfHnnri" pl"'"Áti" f Pl"I li T-1'I'1'l hwjr, opÍfl rnl IItl'ud

t1e"',"ntf' pr1~ C("ln"l itucior'1l1Irll'\'lf1', .IUfi1il"i'1~"" ,. tpr;lIlClI lf'(t;~l!!

tiVft do Pro.lli't.o ~e t.E'i n'" P.2fl')/Pfl, nOll t~rmo. elo pl'lrt't;p.l ~r' ff'

l.tot'.

N,.)~tln .1(1t·ilf1 r'tf'>Rl""'lItf!', "l·i;(J N"tnl - Vh·,.·r·l'f"

.j~ente, 1\Jllltlt1n H"t·,,~I". NllOllhn r;ih~nn. O-YI11"o M"C,."O, n"J"!'Ír ir'

Congro Ht!'to, ('ar]o!" Vinagrf". Pl íldl'l ~i.''lft ill!'l', H",rll'ln r.n:r'lelhe. Rf'

nato Vianna, IlP1io Manhã,.!', .J",,,~ nutri'!. c;éTgio $padn, Mt?ndf>r; Ri·

Miro. I,flopol"o Snu?ft. "lovl"i(~ Chavt's, ("O~t8 f·err,..i"C"!I, Ney torE'''.

Me.siell Góift, E1itt~I"T "'or~ir"l O!!lcllr Corr.,,., f't'ftR]cil!t"o RIf"II~8mirn,

ltorlÍcio F4'!'r,"n~. Ju"'r .. ,. Hftrqufl''I! "I'Itil'ftt.l, JrJrgfl' HI"t9f1'. OClut .. l 11. An

drllde, Sigmaringe ~[I·h.:i'\~, r;Pt'!""'T! rl"'rr-, Tbrl'lhim ~hi-Acklfl, Pohl"X

tn Torr""', nflnl>,H.,.tn Montrirr). r.:,'~t I," pi'l~d. l')!"p' ,.,,'.h,,', ''''ir

(~Ilq fnl'lni'Ill, 1\rTll';i~.tVi,.ir'l Lilfl', ';I;~, ':"17'1, W"JII'f r'-r, :··,'0

ld" M",ri7, .1cf"u'" T~it11, 1\II'i.f.·- {.!l'l". '-''';0'''''' r"rrt."1r-1 !"t-r' J"_T

(;OI1IS1.tI.(1 Ué [(mHIl1J(I, 1,~I)·,~.'IIJA r {fJHtTltlfl

I - RELATóRIO

rUdr!\l'."1. dl"~,t-::I r""!lI". ~ho;f'l·"'''''' Il'Jt: dll'. .;ido à ",r .. nd(;

RhrPil1yf'r'-:i" dE""~ ':'rll9lJ dI;' CQ~II]O d,. [)E"f.,.!.J;l dt.l CCltls'Jmldcr. qUI;'

tr»n~crf'v.. rno .. :..r-lín~... ll'.\t,!r j~ llto"rd:ut.- no t"'OJE'to dtr 1"1 Q'.Ir

"Hatnlfl.llll)~ JM ",r rr.1 t,r,lr;o.dlt,1 jpl j·,"\d.. II'IlI no.~ ... n tlrd"'":t,·~."rJ I'Jr í('i

11'lfltr ela MCllfllt fn:flf)~to. D '10""'0 vnln fi flVJ~ ,'rf'JIJlfl

ci.lidild.. do PI"OJ~to df: LEi nQ tL~02/B6. do SrmiSdo r"dFl"il}.

PARECER DA COHI99~O

"Cotn' ••Sio d.. tt"nnollll •• lJuh'.tl"lll .. ·Collllircln, RIII I" ..u
nlio ordinal" la ....111 j~.da f, ... ta d.l •••provnll, unJlnl."II\ .. "t«. n P.,. .. ·
c.r do R«latol'. D..,utlldo JrlÃfJ HENUI::9 • ".1. rR[JUOICJAlJOAOE dn PL

nO 8.~82/96.

r.t IVl'rall p,.. .....ntr. o ••rGulnt ... Brl.ho,. ... D~IUJt.do.'

R«inhold Stephan•• - Pr•• ldl:nt., .710 r"1"r.lr. - 112 VlcR-Pr •• ld ..nte,
Alberto Oold••n - 2'1' Vic ..-rrl:.ld.nt~. J .... vil O.. ldzln.kl - 3Q Vlc«
rr... Ident«. José Fortun.t I, 'lo....... S.l"n~y, J.qu.. Wagner t' F.b,o
Helr.-lh:., ..loS(o Hr.ndr •• t.r •• l Plnhrlrn. Vladhtlr ".11...·11" •• JD.. tf
Luiz Hal ... Glhon Hachado, Oonz.ga Hot •• Fr.ncleco Oorn.ll«•• O.órlo
Adriano. Hlro TI:I>Clell"a, rltdro r ..... io. Harei. Clbllls Vlan•• Jar"gl: Ta
dru Hudallen, Har Ino Cllngu. Rtrndo Johnlson. Wagntrr do N••cllll:nto.
VIHor lo H.. dloJ I. Waldir Ouerrll. Luiz Gldio, Eduardo 51I11u«lr. Ca.
paI. Rubcll'I H..dln., Lúcia Vinl •• Rob«rto Oah.tra. Sérgio Hach.do.
Jo.tE Houl"a. Jn.é Húclo, Jo.é C.rlos Ahl1JI. C' r.ttE'r Júnior.

Chl!!H'·nOff. ,·~tôi'l ',IH iH't{( I~df.' COtl'~19'd( "J f'n(t'~"Jt' df

trrndnAdu tJclo arl. '];1, inr\"iCl ')1. lin PP'91'"tlltp Tntfllltt rl~ I,."lhlar",:

tln'" Orp'ltaclu$'.. ('o proJ{;ln ri .. t .. , 1'11' f",qr .. f~,

Sala da COMlssio. c'" 19 de: JIJnho dF 1991 w

(
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W

,I .1. /
n"f"Jl i1\dn Rt.lHIIOI.D 91EPUMI(S

Pr.•• ldlll:ntr

J \J'~'<} y
O.cplJl trelo .Jnl'lln Hr tWf !l

RRlatOt"

o aort.::!º do rf,fl;'l Ido "rol~tu dE I~, rllo;.rfl," ~l·JIf'

CilSClS Enl 1'11lr- " d'Jt ê'h i I i dild~ t1f)!:O flr cri'Jt os il,1 I "'lEnt i c j 0<; i t.,jIlSol. I'" t 1;;:-..·

do'.:'õ de"eudFr dE r.'J~ conSE'lv'il(;~O ~t11 1F'I\IPc:rilot'!r~s 1\1:> "\14':, df'tll'tl!llnõ'O

da.....Ia.. dE"v€'rÍlÍo .. rI' afJI1ã\rhl'li "'" Jotai>; Df' /;irIJ ",1",11 .. 1;;;;<(,,;10,

o prESF.:l1tF IH1'J,IE:tC'! E'<':;!;J,be-If"(E 1"t'9'1'1<' '" Cf:I{::t d·~ :,I."l'~

t'tlrhta"Wo d€ produtDs itJill>Fllttcioe;. E:.'9E ~IJÇ OS nro,"Jt"5 al'~'~Tlt"

CIOS IrldlJ"tri.ll%llIdos drv",t"'iio ,.otl~l'r, Il~ç'. G'P'''. Ftllb,11:>q"l1" tI'J rl itllJ.

tll~, ;li dlltll d« ~1J1l f"ht iCõ,\çÍil"l .. iI dl.'t .. tio l"'rlllir,,., ~I~ ""I~ r1'lrl\O~;'O.
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PROJETOS APRESENTADOS

PROJETO DE LEI Ng 1.453, DE 1991
(Do Sr. João de Deus Antunes)

Dispõe sobre a classificação das diversões e espetáculos

públicos e dos programas e filmes de televisão e dá ou

tras providências.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
(ADM); DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CIfNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - ART. 24, lI)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 O Poder Executivo, através do Ministério en·

carregado da área, fará a classificação das diversões e espetácu

los públicos, bem como dos programas e filmes para emissão de te-

levisão, inclusive "trailers".

Art. ~2 As diversões e espetáculos pÚblicos são c1as-

sificados como livres ou inadequados para menores de doze, qua-

torze ou dezoito anos.

Art. 32 Os programas e filmes para emissão de televi-

são, inclusive "trailers", tem a seguinte classificação:

a) livrei veiculação em qualquer horário i

b) inadequado para antes das vinte horas; nao recomen

dado para menores de doze anOSi

c) inadequado para antes das vinte e uma horasi nao re-

comendado para menores de quatorze anOSi

d) inadequado para antes das yinte e três horaSi -nao

recomendado para menores de'dezoito anos.

Art. 42 são dispensados de' classificação os programas

de televisão transmitidos ao vivo, responsabilizando-se o titular
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da empresa, ou seu apresentador e toda a equipe de produção, pe-

los abusos e desr.espeito à legislação e normas regulamentares vi
gentes.

Art. 52 A classificação indicativa será publicada no

Diário Oficial da União.

Art. 62 As fitas de programação de video deverão exi-

bir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa

etária a que não se recomendam, observada a classificação estabe-

lecida no art. 22.

Art. 72 Os responsáveis pelas diversões e espetáculos

públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à

entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natu-

reza do espetáculo e a faixa etária especificada na respectiva

classificação indicativa.

Parágrafo único. Nenhum programa de rádio ou de tele-

visão será apresentadç sem aviso de sua classificação,

durante a transmissão.

antes e

Art. 82 As emis soras de radiodifusão' sonora e de sons

e.imagens não poderão veicular propaganda de bebidas a:J-coólicas

no horário compreendido entre oito e vinte e uma horas.
Art. 92 As emissoras de radiodifusão sonora ou de sons

e imagens não apresentarão músicas cujas letras sejam nitidamente

pornográficas ou que estimulem o consumo de drogas.

Art. lO.! As diversões e espetáculos públicos livres ou

inadequados para menores.àe doze anos e os programas ou filmes de

televisão.livres ·ou inadequad~s par~ antes das vinte ou das vin

te e uma, horas, não poderão:
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a) conter cenas realistas de violincia,

Setembro de 1991

-agressoes que

resultem em dilaceração ou mutilação de partes do corpo humano,

tiros a queima roupa, facadas, pauladas ou outras formas e meios
l/I

de agressão violenta com ob~etos contundentes, assim como cenas

sanguinolentas resultantes de crime ou de acidente; tratar de

forma explícita temas sobre estupro, sedução, sequestro, prosti-

tuição e rufianismo;

b) c9nter em seus diálogos palavras vulgares, chulas ou

de baixo ca1ão;

c~ expor ou discutir o tráfico de drogas, notadamente

as alucinóg:enas e entorpecentes; apresentar de forma positiva o

uso do fumo e do álcool;

d) apresentar nu humano, frontal, lateral ou dorsal,

apresentar ~isíveis os ~rgãos ou partes sexuais exteriores huma

nas, insinuar o ato sexual, limitando as expressões de amor e

afeto a carícias e beijos discretos; explorar o homossexualismo;

e) versar de maneira realista sobre desvios do compor-

tamento humano e de práticas criminosas.

Art. 11. Poderão ser exibidos na televisão, a partir

das vinte e uma horas e até as seis horas, os programas ou filmes

que:

a~ observem as mesmas restrições estabelecidas no arti-

go anterior, sendo permitida a insinuação de conjunção sexual, sem

a exposição do ato ou dos corpos, sem beijos lascivos ou erotismo

considerado vulgar;
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b} versem sobre qualquer,tema ou problema
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individual

ou social, desde que os'temas sensíveis ou adultos nao sejam tra-

tados de forma crua ou explícita; nem apresentem, favorável ou

apologeticamente, qualquer forma de desvio sexual humano, o uso

de drogas, a prostituição ou qualquer forma de criminalidade ou

comportamento anti-social;

c} não contenham applogia ou apresentem favoravelmente

o uso e ingestão do fumo ou do álcool.

Art. 12. Para efetuar a classificação das divers5es e

espetáculos públicos e dos programas e filmes de televisão, o

Ministério encarregado da área levará em consideração a moral

média vigente na sociedade brasileira.

Parágrafo único. Sempre que nao houver adequação
,
a

moral média vigente, as divers5es e espetáculos públicos e os

programas e filmes de televisão serão classificados como inade-

quados ou não recomendados para menores de dezoito anos.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publi

caça0.

Art. 14. Revogam-se as di$posiç5es

JUS T I F I C A ç A O

em contrário.

As emissoras de televisão têm veiculado seus programas,

novelas e filmes com conteúdos e cenas inadequados nao
,

so aos

diversos horários como ao próprio meio "televisão". Ou seja, há

coisas que a televisão, como veículo de comunicação de massa,

que penetra indistintamente em todos os lares, não deve exibir.
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Não fazemos a mesma restrição às diversões e espetáculos públi-

cos, pois a estes vai quem quer. Para estes, então, uma classi-

ficação criteriosa, que informe sobre seu conteúdo e natureza, é

suficiente.

Nosso projeto tem os objetivos acima apontados, regu-

lamentando os artigos 220 e 221 da Constituição Federal.

Assim, o projeto determina uma classificação em quatro

faixas, tanto para as diversões e espetáculos públicos, quanto

para os programas e filmes de televisão, quais sejam: livre,

inadequado ou não recomendado para menores de doze, quatorze e

dezoito anos.

ser levada emPara efetuar a classificação, deverá

consideração a moral média vigente na sociedade brasileira. t

claro que este é um conceito amp19 e algo subjetivo, mas pare-

ce-nos ser o mais viável, por oonsiderar as manifestações, por

tonos os meios, de to~o o corpo social no País.

Para a televisão, os critérios ~io mais restritos e

explicitam claramente o que se pode e o que não 'se pone exibir.

Assim, a televisão não poderá apresentar programas que insinuem

o ato sexual, até 2lh. Após esse horário poderá haver esta in-

sinuação, mas sem exposição do ato ou dos corpos. Além disso o

projeto contém várias restrições sobre violência, criminalidade,

comportamento anti-social, etc. proíbe também a propaganda de

bebidas alcoólicas e cigarros, antes das 21h.

Ressalte-se que os crimes, as infrações administrati-

vas e os procedimentos administrativos e judiciais para a sua a

puração e para as respectivas condenações, encontram-se previs-
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tos na lei n 2 8.069, de 13 de julho de 1990, que aprovou o Esta-

tuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual nos abstemos

de definí-los em nosso projeto.
Por estes motivos, esperamos contar com o apoio de

todos os ilustres senhores Senadpres e Deputados para a aprova-

ção de nosso projeto.

Sala das Sessões, em./! de

UOI'UCAO CI"ADA. AItEZADA 'ZU COOICDENACAO
.. .-liA' I:O,,"'OE' 'EUA"E""E'

•CONSTITUIÇÃO
·1tDÚBLJCA FEDEIUlftYA DO lUUlSIL

1988

. de 1991.

.,. ~, :•.•'., ' ,.'.' ~ .',', rr".,fI- , ' - r ..

TftUJoVID

DA ORDEM SOCIAL
f.;:•.f't l .• ........... I " ••••••••• ,. '. lo , ' l • ••• \ " ..,. I,"' t.-.- :. ,•.. ,.\, 0 ~., '., "" ", ..,.."' ••••• , ~

Capítulo V
DA COMaNlCAÇÃO SOCIAL

Art. 220. Amanifestaçãoelopensamento,acriação, aexpres
são e a informação, sob qualquer fonna, processo ou veiculo
não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
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§ 19 Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jomalística em qual
quer veiculo de comwücaçáo social. observado O disposto no
art. 59. IV. V, X. XID e XN.

§ 2'1 Évedada toda e qualquer censura de nabJreza poliu- .
ca. .ideol6gica e artística.

§ 39 Compete à lei federal:

1- regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo
ao PoderPúblico informarsobreanatureza deles,asfaixas etárias
a que nãoserecomendem, locais e horáriosem que sua apresen
tação se mostre inadequada;

O- estabelecer os meios legais que garantam à pessoa
e à fanúlia a possibilidade de se defenderem. depr~
ou programações de rádio e televisão que contràriem o .
no art. 221. bem como da propaganda de produtos, práticas
e serviços que POSSaIll ser nõcivõsà saúde e aomeio~.

§ 4'. Ap~ comercial de tabaco, bebidas alcoó
licas. agrot6xicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restri
ções legais, .nos tennos do inciso Odo parágrafo anterior~ e
~ sempre que necessário, advertência so6re os maleficlos
decorrentes de seu uso.

§ 5~ Os meios de comunicação social não podem, direta
ou indiretamente. ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 69 A publicação de veiculo impresso de comunicação
independe de Ucença de autoridade.

Art. 221. A produção e a programação das ~missoras de
Iidio e teIevisãõ atenderão aos seg.mtes prindpios:
.. 1 - preferência a finalidades educativas, artísticas. cu1tu

rais e infoimativas;
U - promoção da cultura nacional e regional e estimulo

11 produção Independente que objetive sua diviJlgação;
.. lU - regionalização da produção cultural, artistica ejorna

listíca, confonne percentuais estabelecidos em lei;
. IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e

da famOla.

Setembro de 1991
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Di.pÕe .obre o &STA'l'UTO DA CRIA~çi J:
DO ADOLESCENTE, • di outra. prov:Ldin-
cia••

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ..

.. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. e.e .
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PROJETO DE LEI N° 1.454, DE 1991
(Do Sr. Max Rosenmann)

Terça-feira 3 15691

Dispõe sobre a tipificação do crime de divulgação de da

dos estatísticos irreais.

(À COMISSÃO DE 'CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o CONGRESSO, NACIONAL decreta:

Art. ~2 - O art. 299 do Código Penal passa a vigorar com

a seguinte redação:

"Art.299.~Omitir, em documento público ou pa!:,

ticular, declaração que dele devia constar, ou nele ins~

rir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que

devia ser .e.scri'ta, com'o fim de prejudicar direito,criar

obrigação;ou alterar a verdade sobre fato juridicamente

relevante:

.Pena.~ Reclusão, de um a cinco anos, e multa,

se o documento é público, e reclusão de um a três anos,

e multa" Se o documento é particular.

§ 19 *Se o agente é funcionário público, e CQ

mete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsific$à

ção ou alteração é de assentamento de registro civil" aQ
mepta-se a pena da sexta parte.

§ 2g - Incorre na mesma pena do parágrafo ant~

rior a autoridade de maior grau hierárquico de órgão que

promova a divulgação de dados estatísticos irreais que,

por determinação legal, sejam utilizados na elaboração de
índices oficiais de reajustes de:
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I - salários;

11 - remunerações, vencimentos e soldos;

111 - benefícios da Previdência Social;

IV - preços";

V - aluguéis;

VI - títulos da dívida pública;

VII - ativos financeiros em geral."

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicª-çao.

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUS T I F I C A7 I V A

o objetivo desta proposta é determinar a respoQ

sabilização penal das autoridades que permitirem a divulgação

de dados estatísticos irreais utilizados na elaboração de "índi

ces de ampla repercussão sócio-econômica. Com isto, pre~end~

mos criar as condições para a devida punição dos responsáveis

pela manipulação de tais índices, pois tais manipulações - in

felizmente já ocorridas e comprovadas no passado - trazem grª

ves prejuízos a toda a coletividade.

Acreditamos que, criminalizando essas condutas

nefastas, estaremos contribuindo para o estabelecimento de um

regime de verdade e transparência econômicas, que ofereça segu

rança e efetivas possibilidades de planejamento aos trabalhadQ

res, empresários e ao próprio setor público. Sem isto, qualquer

pretensão ao ingresso na "modernidade" será vã e frustrante.

Optamos pela inclusão de mais um dispositivo ao

Código PeneI para evitar à pletora de reis penais avulsas, que

confundem a sociedade e os poderes públicos.
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ta proposiçãlo.

Por estas razões,. con.fiélmos no acolhi.mento de..§.

Sala das Sessões, em ~ de agosto de 1991.

Federal.

LEG~SLAC~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS·· COMI SSOES PERMANENTES

DECR};TO-LEI N~ 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

llTULOX.
DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

CAPtruLO 111
DA FALSÍDÃDE DOCUMENTAL

_ ....... _.... _-_._---
An: 299. Omitir, em documento público ou particular, declaraçllo que dele devia

constar, ou nele biserir oU fazer lriseritdeclaraçlor. ou divem da que devia ;er elo

cri~,com o fim de prejudialr direito, criar obriSaçlo ou alterar a verdade sobn; rato ju
riclkamente relevante:

Pma - reduslo, de I (um) a 5(dnco) &nOS~ e multa. se odociJmcnto t p6bJko. c,
recluslo'de I (um) a 3 (tr&) anos, e·multa. se o documento t· Particular.

--------
Pariarafo único. Se o &lente t funcionirio público, e comete o crimeP:ev~

do-se do cargo, ~ se a ralsifacaçlo ou alterllÇlo é de assentRmentc de fCSIs1ro avil.
aumenta-se • pena de sexta ~e.

- -: - ---
- - - - -'...,..

- - - -
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PROJETO DE LEI Nº 1..455, IlE 1991
(Do Sr. Vadão ('.ornes)

Dispõe sobre o controle da margem de lucro de produtos

industrializados.

<As COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

<ADM); DE DEFESA DO ...CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINQ
RIAS; E DE ECONOMIA, lNDOSTRIA E COMfRCIO - ART. 24,11)
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ~ Os alimentos e bebidas, em qualquer tipo de

embalagem, e os eletrodomésticos deverâo obrigatoriamente sair

de fábrica com a indicação do Preço do Fabricante ao Revendedor

e do Preço Sugerido para o Varejo.

Parágrafo tlnico~ Fica o Poder Executivo autorizado a

fixar, por prazo determinado, margens de comercialização dos pr~

dutos mencionados neste artigo, em até 20% (vinte por cento) so-

bre o Preço do Fabricante ao Revendedor.

Art. 22- Os produtos referidos no art. 1º, quando im

portados, serão identificados pelo importador com: I o Preço do

Fabricante Estrangeiro, em moeda nacional, LI o Preço do Importa

dor ao Revendedor, se for o caso, e 111 o Preço Sugerido para o

Varejo.

Art. 3Q- O nao atendimento do disposto r·os arts. 1Q e

2Q sujeita os infratores às seguintes penalidaàes:

I - ao fabricante e importador, que comp~ovadamente

permitam a saída de mercadorias sem a identificaçao dos preços,
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apreens~o da me~cadoria e multa em valor equiva1enté a 100 (cem)

vezes o Preço sugerido para o Varejo. da mercadoria apreendida,.
11- ao comerciante, que exponha A venda merca~o~ía

sem a identiticaçao dos preços, apreens~o da mercadoria e mu1

ta em valor equivalente a 100 (cem) v~zes o Preço Sugerido pa

ra o Varejo da mercadoria apreendida.

Parágrafo Onico- Fica·o Poder Executivo autorizado

·a interditar temporar iamente o estabelecimento 'dnc;1ustr ia1, c,2,

mercia1 ou importador responsável por reincidência na prática

de infrações ao disposto nesta lei.

Art. 42- Compete ao poder Executivo fixar critérios

para a impressão ou afixação dos preços determinados

lei, assim como fiscalizar o seu cumprimento.

nesta

Art. 52~ As mercadorias referidas nos arts .. 12

·22 devem sair ~e fábrica, ou do estabelecimento importador ,

.b1icação.

com as especificações de preços.~xigipas nesses dispositivos

no. prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta lei.

Art. 6Q~ Esta lei entra em vigor na data'de sua pu

Art. 72 -€evogam-se as disposições em contrár~o

I JUSTIFICAÇAO'

O objetivo do' presente projeto de lei é o de.comba

te à inflação, com o estabelecimento de. um mecanismo de orien

·taç~o ao consumidor.

A teoria/econômica, os 1ivrps~textos de economia e

os trabalhos científicos que são publicados nas revistas espe

..cializadas no exterior e, ·também, no Brasil sugerem três gran

des vertentes na pO.L1tí-ca de combate à inflação: 1. M::!didas de
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Política fiscal, reduzindo-se os "deficits" 90vernamentais~ 2.

Medidas de política monetária, com restrições ao aumento da
oferta de moeda, taxas de juros elevadas, etc~ e 3. Uma cate-

goria de "miscelâneos~ ou seja, medidas que incluem uma polí

tica de controle direto de preços, de salários, de aluguéis ;

etc.

Nessa perspectiva deve-se avaliar a presente ini

ciativa: ela será de grande valia ~e vier acompanhada de um

esforço de âmbito geral do governo, no que diz respeito às po

líticas monetária e fiscal.

Evidentemente não é possível, do ponto de vista prá

tico, o estabelecimento de margens rígidas de comercialização

de ·produtos industrializados. Entre o fabricante e o revende-

dor permeiam despesas de frete, de seguro e de vendas que va

riam enormemente de produto a produto, e de uma reqião do País

a uma outra situada a milhares de quilômetros de distância.

t extremamente recente a nossa experiência com

congelamentos e controles de preços: nenhuma dessas iniciati-

vas, desses pacotes constyuiu réalmente controlar, de _forma

duradoura, o aumento dos preços.

De forma que a nossa proposta destina-se tão~

te a melhor informar o consumidor sobre op preços das merca

dorias de consumo mais essencial. Procura-se evitar remarca
ções excessivas de preços ou práticas nefastas de comercian-

tes inescrupulosos, mas sem vestir uma camisa-de-força nas

atJ.vidades normais de ·comércio. Não podemos fixar uma margem

de comercializaçao limitada porque, com o descontrole infla-



setembro de 1991 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 3 15697

cionário, fica difícil ou impraticáv'el para o comerciante 1.10-

nesto repor os seus estoques. De forma que deixamos esse cri-

tério para eventuais necessidades de políticas de controle de

preços a cargo do Poder Executivo.

A proposta que ora fazemos n!o é, aliás, tao inova-

dora. Países de economia de mercado, onde impera a livre ini-

ciativa e a livre fixaç!o de preços, como os Estados Unidos da

América, obrigam até fabricantes de veículos automotores a afi

xar os preços dos seus produtos e dos opcionais oferecidos nos

veículos em cada produto comercializado naquele País.

Sala de de 1991. _.

PROJETO DE LEI NQ 1.456, DE 1991
(Do Sr. Edunnlo JOI1!~)

1 r't,J1'('.l"Ct' .1!...ltt ilqJi<.,l".r~· del f'tn':l(}('t C/lllJ dd ~;"I~111 l:J'el

t.h: ~)l'cid.l (' dr1 f'!'('vid'''':ncj 1 ~;úci.:-tl i f: d.,í (lIJtr',t'; ~11'flVj'li-:1l

l!l~, ldll~',r.r~·. L'I' ('l\ll~"llTl.ll',l\',' 1111"1'11./1 I: 1>1 I\'I'/I':li fl

(/ll!t·~); D.l...ILIII'I\LlIO. UI: Al'll11Jl::;lI:J\'J,O l~ ::TRVJr:f) l'OI!!.l"·';

[DE SI.:'31.'RJDADE SOCIAl. l: rNl!I]A - AP.T. 2~, 11) -

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O Conselho Nacional da Seguridade Social deverá indicar

cidadlo de notório conhecimento na área de Seguridade Social [Iara e.prcer

II fL.nçeo de Ouviclnr Geral da Seguridade Soda), com ",anll~to de ') (dois) !!

nos, vedada a reconduç§o.
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§ 10 A indicação deverá ser apresentada ~ Mesa do Congresso Na
clonal, E'm 1 ists I r ípl ire, al~ 60 (SPSSE'nla) dia" após a publ icação desta
l~I, e, a partir dar, no primplro dia do ano <;uhsl'qupnle AO do In1r\0 do
.~prrrr\o nA funç~o.

§ 2Q O Congresso Nacional terá o prazo de até 'O (trinta)

contados a partir da chegada da lista tríplice à Mesa do Congresso

nal, para aprovar a p~('olha do Ouvidrr Gpal da Sl'gurldaúe Socla].

dias,

Nacio

§ 30 A votação no Congresso Nacional deverá ser processada em 2

(dois) turnos, sendo eleito aquele que obtiver a maioria simples dos votos

'0 segundo turno.

§ 40 O Ouvidor Geral da Seguridade Sodal deVI ré dar inicio ao
~"ercIcl0 na funçlio att! 1.5 (quinze) dias após a aprovaçlio de SlIa e"rollta
pelo Congresso Nacional, permanecendo no exercício da funçlio até pste mo
mento O último Ouvidor aprovado pelo Congresso Nsrlonal.

§ SO Em raso dp dpsistência <lo p'I'rrfrio da fu"çlln lllO pr>r ~lot1vn

dI' n11l' C \I"'P r Im!'ntn lil' SUB!. Btr it>uiçõe<', "OVA 11\f1Inl1;lIo dl'vl"r l\ ~.l'r IlI'H'!'I'~

tada ao Congresso Nadonal pala a aprovaç/.io dI' "OVO Ouvidor da SPljurlllarh'

Social para cumprir o restante do pedodo de exercício na fuoç1!o de seu an
tecessor.

Art. 20 O Congresso Nariona! de Previdência Social devprá Indl
CAI cidadão de notório conhecimento na órea dI' rrcvid~nrla Social para

exercer a função de Ouvidor Geral da Previdência Sorial, com mandato de 2
(dois) anos, vedada a reconduç~o.

Parágrafo único. Aplica-se à escolha do OuvIdor Geral da
d~ncia SocIal o disposto nos S§ 10 a 5P do artigo ant~rlor.

rr~vl

Art. 3P O Ouvidor Geral da Seguridade Social e da Previdência 50
cial Rece~erão rE'muneraç/.io mensal.

Art. 4Q O Ouvidor Geral da Seguridade 50rlal contará com uma se

cretaria-executiva rolocada à disposição pelos Mlni5t~ri05 do Tra~alho e
da Previoência ~ocial, da.Saúde e da Ação Social.

Art. 5Q O Ouvidor Geral da Previdência Social côntará com uma
secretaria-e~ecutiva colocada à sua disposição pejo Ministério do Trabalho
e da Previoêncla Social.

Art. 60 São as seguintes as atribuições do Ouvidor Geral da Seg~

ridade Social:

1- Ousl'rvar o cumprlml'oln rj'l" dIsposições '''''." Itl/r 1""'11<; rl'r~

rentes à Seguridade Social;

11- Acompanhar o cumprlml"".n, flPlo!; rcspet;l Iv'),; rírq!\IIs de I'~p,ru

çlio,-do disposto na lei nQ 8.712, d,. 7 /1 de julho de 199i, 'lU" rJlspi'\e s()hrp.
• organizaçllo da Seguridade Social, Ir.sUtul PlarlO de Custeio e dá outras
providências;
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Ill- Ob5er~ar o CU"Pl .~s~to. p!los r!5pErtl\os olgãos

de e~ecução, do disposto na Ipi nO AOeo, de 19 d~ 5ptemhlO dI'

.1990, que dispõe sobre as coru:Hçiks para a promoção e recupera -

ção da'sa~de, a organização e o funcionamento dos serviços cor-

respondentes e dá outras providfnrla5;

IV- Ol1sPlvar o cU",pl!mr:nto, pl'los rp~[Jl'rtivw, rírq~')5'

dispõe sobre os Plano de Benef!closda PrevIdência Social P dá

outras provid'nrlas;

VI- Observar I) dp'sP",p"'i1'[J da'. Jn5tâ.,cias arJmiroi',t l~t 1

vas das árpas componentes rj'l c'''']"rirl'lrl" c;nci'll, rom "i .. !", a

aperf'l'lçná-las.

mento dos dispositivos legais ou nPLP~~id'lde de fllodifi~açnps o

administrativas quI' visem a melhorIa d'15 serviço', da S~1'Jri'J~

de 'ioclal, raberá ao OIJdrlnr r.'·ra! , I)"",nlr;\-I'I ar) roro'.'·l"" Il" -

descoberta do fato, pan. qll" as f'l"dirjar, "ah!vel" ""J'lm tr)l"3'lao;.
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Art. 70 São as r,"g'.t1ntr·" 'l", 'ltllhulçii"s rjo

..... ''11 (1" PIPvlrl~nrl" 'ir"""I:

Duvlrjnr

cionais rerentes à Previdência Social;

11- Acompanhar o cumprimento, pelo, re,pecliVl)5 6r -

gllos de execuçllo, do dl<:;poslo "R ld ,,0 13.213, 211 rle Julho (le

1991, que dlsp~e sohre os Plaflo ri" n... neffclor, ri'! f'revl:lf\r.c1a

Social e dá outras providências;

111 - Receber qu~lxas, informações e denGncl'ls dos usuários dos
sistema previdenciário.

IV - Observar o desempenho das In,stAncias ad"'ln'lstrat Ivas da
Previdência Social, com vistas a aperfeiçoá-las ..

Parágrafo único. Constatada desobediência no cumprimento dos
dIspositivos JelltJls ou necessid'llde dé modHicaçlles admJrdstratlvas 'lU" vI
sem a melhoria dos serviços da Prevld@ncia Social, caberá ao Ouvidor Ce
ral comunicá-la ·ao Congresso Nacional de Previdência Social, na primeira

reunillo seguinte à descoberta do fato, para que as medidas cabíveis sejam

tomadas.

Att. '81! Será o"brigat6r1o a participação em todas as, reuniões 0r
dinárias qu extraordinárias do Conselho Nacional da Seguridade Social e
do' Conselho Nacional da Previdência Social do Ouvidor Geral da Seguridade
50chl.e do Ouvidor CeraI da Pf:evidêncla Social, respectlvamP.'fite.
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Parágrafo ~nico. Sempre que o Ouvidor nlo puder comparpcer ~~

reuniões deverá comunicar o fato ao Pre~idente do Coselho, que fará con~

tar em ata a escusa.

Arto 911 O n§o-cumprlmento pelo Ouvidor Gt'ral da SCQlIrldadl" 50
cial e o da Previdência Social de suas respectivas atribuições lpgais 2
carretará sanções por parte do Congresso Nacional. podendo, nos casos mais
graves, serem destituídos da função.

Art. 100 O poder fxecutivo legulamentará a presente lei no pra7n
de JO (trinta) dias.

Art. llD. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

JustlficaçAo

o presente projeto de lei visa estabelecer as atribuIções do OuvI
dor Geral da Seguridade Sociel, crIado pela Lei nO a.212, de 24 de Julho de
1991 e do Ouvidor Ceral da Previdência SocIel, criado pl"ln Lei n~ a.21], de
24 de julho de 1991.

Entendemos que o Ouvidor Ceral da Seguridade Social e o da Prev!
dência Social dever§o verificar, nas respectivas áreas de atuaç§o, o cumpr!
mento pelo Poder EKecutivo das normas legAIs estabelecid.s para o funtton!
menta da Seguridade Social e da Prevldt,nc!a SocIal. Eventual,; desobediênc111s
aos dIplomas legais deverão ser levadas ao conhecimento dos órgãos 'máximos
de cada sistema, ou seJa,o Conselho N~clonal da Seguridade Social e o Cons!
lho NaciorH'ldp Prr.vi(j~ncla Srnlal', P:H<I 'luet,as PtovlrJ;'"rf~~ r.<orp. .. <;árl"~ ~e

jRm tomRdas. [la me<;ma fOI"'!', I'Vl"nt1wl'. pr(lr,o,;tas dI' rrof'Jlrr"J1a.~rJ fino; prore
dlm~ntns op~racionRis dos 6rg~ns Que cnmpftem a Seguridade ~nrlal P. a Pre.!
dência Social Qt1e visem a melhoria do ateodimento à sua cll",,,,pla deverá ser
PIoposta aos respectivos Conselhos Nar:lnr,als para umA maior avllll'3,;1I0.

Além disso, como forma dE' m""ter-se informado dI' ",rji)<; a., Q'JP.:?

tões envolvendo a S"gurldnde 5n,la1 e a Previdência Social, p-,tlpula-se como
obrigatória a presença dos OuvidoIes Gerais nas reuniões do Conselbe. Naci~

nal da Seguridade Social e da Previdência Social, respectivamente.

O presente projeto defloe, ainda, o pra70 p'lIa a ir,rJlcar,llo. em li,!!

ta tríplice, de cidadãos de notório conhecimento em Seguridade Social e Pr!
vidência Social para a escolha, pelo Congresso Nàcional, dos respectivos O~

vidores. Define ainda os procedimentos necessários para Que o Congresso Na

cional aprove a escolha do Ouvidor.

Contamos com li I.lpolo rlr,~ f'flhrpo; par lam"n! "rl'~. pRr" 'I 'lp r flvllr, 11 r, dI'
tno importante e oportuna propnsta.

Sala das Sessões, em 6 rie f)(~X.)t; ,) ri\! 1791.rr)
-- ~Deputa~ EDUARD0...J

1
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UI leO '.080, 4. 19 ., de lt'O.

D1.p&e Gobr. . a. con15iç&.. tnlra 
promoçEo, proteçlo • r.cuperaçio da
Daú~~, • or9aniaacio _ o funciona
~nto doa Derviçoa corre.ponecnt.a •
ai outr~~~~rovid.nc1•••.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ,. lO ..

1.&1 .. ..211 •de 14 de .1111110 de 1991.

$ef·~let.:er=

.. " "",,_ - '..' ' " , ~ ".- ~ -., ~ , .

. " .. ---_ " _.•• a ..

'\\1bo de 1991•

.... .. ~._",_" .~ " ". .. JI> "._ " .,... ':•••'._-, ..

.- " ,;. ' , .

PROJETO DE LEI Nº 1.461, DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

D~spõe sobre a concessão de aposentadoria especial aos empre

gados em serviços de limpeza, asseio, conservação e coleta

de lixo.

(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI N2 873, DE 1991).

o Congresso Nacional decreta:
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Art. 19 É considerada insalubre e penosa a

atividade profissional dos empregados em serviços de limpe

za 7 assei0 7 conservaçio e coleta de lixo.

Art. 2Q Aos empregados a que se refere o

art. 19 desta lei é assegurado o direito ~ aposentadoria es

pecial 7 aos 25 (vinte e cinco) anos de servi~o, na forma do

disposto no art. 9Q da Lei n9 5.890 7 de 8 de junho de 1973.

Art. 39 Os encargos financeiros decorrentes

da aplicaçio desta lei serio custeados pelas receitas pre

vistas no art. 69 da Lei nQ 3.807 7 de 26 de agosto de 1960.

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de

sua plJbl icação.

Art. 59 Revogam-se as disposiçSes em contri-

rio.

JUSTIFICAC~O

o art. 99 da Lei n9 5.890, de 8 de Junho dE

1973, assegura o direito ~ aposentadoria especial aos quin

ze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme a at ividade pro

fissional, aos que trabalhem em serviços que forem conside

rados penosos, insalubres ou perigosos.

Com fundamento nesse disposit Ivo legal 7 di

versas categorias profissionais tiveram direito ~ referida

aposentadoria especial. Entretanto, para surpresa geral 7
oIJtre:\s categorias 7 igualmente merecedoras desse benefício, a

ele até hoje não fizeram J~s. É o cas0 7 por exemplo7 dos

empregados nos serviEOs de limpeza, asseio 7 conservaçio e

coleta de lixo, objeto deste projeto de lei.
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Assinale-se, com efeito, que essa atividade

profissional não é apenas penosa, face ao desgaste físico

exigido na sua EXECU,ão, mas, também, insalubre, em razio

das condi,ões em que é exercida, porquanto com o manuseio de

produtos químicos necessários à limpeza, higiene e conserva

ção, bem assim em contato com lixo e detritos, muitas vezes

p~tridos, sob amea,a, portanto, de se contrair as mais gra

ves molést ias 'jnfecto-contag iosas.

o presente projeto da lei representa, pois,

não apenas uma medida humanitária, porém, ainda, um chama

mento à obedilncia ao princípio da isonomia inscrLto em nos

sa Lei Maior.

Sa1a das Sessões, em 6 de Ç('J"t1õ de 1991.

LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAo
DAS' COMISSOES PERMANENTES

.~ .
..--)LEl N.- 6.'00 - DIt' DI,nnmO

Da: lD'I3

,Altera a leof,'aç40 de ",i,Utractra
, Aocia' I dei Olltr". provadé"e'AI.

- - - - - ---
Art. 89 A aposentadoria especllJ

lerA cOncedida ao IelUrado que. can-
, tando no mlnlmo 5 (cincO) anos de
contrlbulçl.o. tenha trabalhado duran
te 15 (quinze). 20 (vinte"' ou 25 (rin
te e cinco) anos peJo ntenos. mofor
me a aUvldade profisStonal, em ser
.1001 que. para esse efeito, forem
COMlderad05 penosos. insalubrea I)U
perigosos. por decreto du Poder Exe
cuUvo.

S I' A aposentadoria especial con·
Ilstlri ,numa renda mensal calculada
na forma do I I' do arUlO If. desta
leI. aplicando-se-lhe atnda o dJlposto
110 I 3'. do &r1.1Jo 10.



15704 Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

I 2' Reger-ae-i peJa respectiva le
glslaçl0 especial a apOsentadoria dOa
aeronautas e a dos Jornal1stns pro
fissionais .

---,---'-

LEI" 1.107. DE II DE AGoSTO DE '1'0

Lei Ir.lntc••• Pr.vl"ncl. loc'.'
......•.......................••..••••••••.. ,.

Setembro de 1991

TITULO IV

Do Cust.to

CAPiTULO I

D•••ont•• a. a.c.'t.
Ar'. 68. O custt.to aa Pr.v,a.nel. Soei... ..rA

atendiDo pela. contrlbutçDes:

_!-~ dos .egur.do~ empregados. avulsos. temperArias
• uamustlcos. na bas& de e~ (alto por cento) do res
pecttvo .a16r'o-ae-contrtbulçlo. nele 'nt.gradaS tOdas
a. Impert'netas recebiDas a Qualquer tttulo;

11 _ d65 .egur.d.)S de Que trata ° I 2R do ar,. 22.
em percentagem CIo ,..spec:ttvo vencimento tgual 6 Que
vigorar para o Instttuto de Pr.vldênela e AssI.tlnel.
dos Servidores ao Estado. com ° acr6sclmo CJe 11 (um
por cento). para CI custeio dos demais beneficias a
Quem fazem jus. de 2I o'(dols por cento) par. a assll
'Ine'a patron.1;

II1 _ aos .egurados autOnomos. aos segur.dos facu"
tat,vos e dos Que .e encontrem na sltuaçlo do art. 88.
na base de 16~ (dezesseis por cento) do respectivo
sal.r'o-de-contrtbutçlo;

Iv _ dos servidores de Que trata o parAgrafo 6nlco
elo art. 811. na base -de -4~ -(Quatro -por cento) Go res
pecttvo sa16rto-de-contrtbutçlo;

V _ elas empresas. em Quantia tgua.. A Que for elevtda
pelos segurados a seu .erv1ço~ lnelustve os de Que
tratam os ttens 11 e lI! do .rt. 68. Obedectaa. Quanto
aos .ut6namos. a regr. a ele. perttnente.

VI _ dos estaaos e dos .untelptos. em Quantta
19ua" • Que for elevtaa pe"os .ervtdores de que trata o
Item !~ deste .rtlgo;

VII _ da untao. em Quant1a elesttnada a custear as
despesas de pessoal. ele .amtntstraçlo 88r... ao Insti
tuto Nactonal de PrevtdOncl. Soei... _ JNPS. do Instt
tuto Nactonal ele °AsststOneta M6dtca ela Prevtdênela 50
c1al Inamps e·do Instttuto de Aamtnlstraçlo Finan
ceIra ia prevtdOncta e Asstatlnet. Soelal ~ lapas. bem
como • eobrtr eventual. 1nsufletOnetas f'naneetra. ve
rtfleadas na execuçlo das atividades a cargo do SI.te
~ Nacional de PreVIdência e AsststOnela Soela1 _
Slnpa~o
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-, 18 A empresa Que se uttltzar de serv'ÇOS de
trabalhaaor autOnomo f'ea Obrtgaaa a reembols6-10, par
ccastlo ao respecttvo pagamento no valor corresponden
te a 8~ (otto par cento) da retrtbUtçlo a ele devtaa
at.-o "mite do seu saljr'o-de-contr'bU'çlo. de acordo
cem as normas prevtstas no Uem I aeste arUgo•.

'21 Caso a remuneraçlo paga seja super'or ao va
lor ao sa16rtO-de-eontrtbutçlo, ftea a empresa Obrtga
aa a recolher no Instttuto Nactonal de PrevtdOnta So·
cta1 a contrtbutçlo ae 8~ (otto por cento) sobre a dt
ferença entre aQueles dots valores.

1'1 Na "'p&tasa ele prastaçao ele .arvt~os ele tra-
balhador autOnamó a .6 eft1)resa, ..,. ... UM vez
aurante o ...smo ns, corre.poncIanclO a••'''' a vAr.a. 'a
turas ou rec'bos Clavar' a enpra.a antre"ar ao .eguraao
apenaI o valor correspanesente a as (DUO por canto) ao
.eu sal'r'o-Ge-contr'b'~o,una s6 vez. A contrtbU'clo
CIa as (o, to por cento) correspOndente ao ••ce.so .era
recolhtaa 'ntegralmente ao Instttuto Nac'onal" 'ra
vta.neta ~oe'al pala empre.a.

I 48 Sobre o· valor aa ranuneraçlo ela QUe tratam Os
paragrafos anter'ores, nlo ser' aev'da nenhuma DUtra
aas contr'bUtçDes arrecadaaas pelo Jn.tttuto Nac'ona'
ele Prevta.ne.a Soe'al.

I II 'ara os e'.tlos CIOs I 21 a " a rerrunaraçlo
total paga em caaa "s 16 ser' consta.raaa at6 v'nle
vezes o ~'or sa"rto ...tntmo v'gente no 'atl.-

I 18 EQutPar~se a empresa, para f'ns ... prevt
otnc'a .oe'al, o trabalhador aut6nomo Que remunere
servtçOI a .'e prestaaos pOr outro trabalhaaor autOno
80. a COOPBrat'va de trabalho a , socteaaae ctv", ele
atretto e de 'ato, prestadora de servtços, o empre~.
ao,. a0m6sttco, bem como a m'lslo a'pl0m6ttca estran
De'ra no 8ra.tl e o membro desta m'sslo. em relaçlo
aos enreDados aamtttaos a seu serv'ço.-

......................................................

.................................................. ....
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PROJETO DE LEI N2 1.463, DE" 1991
(Do Sr. Dél'Ciu Knop)

Altera o artigo 11 da Lei Delegada n9 4, de Z6 de sete~

brd de 1962, com a redação dada pela Lei 84035, de 27

de abril de 1990, estabelecendo o valor da multa de a

cordo com o faturamento da empresa.
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(ÀS COMISSOES DE CONSTlTUIC~O E JUSTICA E DE REDACÃO
(ADM); E DE FINANÇAS E TRIBUTACÃO - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta~

Art. 1Q - O art. 11 da Lei Delegada nQ 4. de 2~ de setembro

de 1962. ~assa a vigorar com a seguinte reda~ão:

·Art. 11. - Fica sujeita à multa de 1% a até 2% do ~aturamen

to bruto do mês anter íor à data da inf'ra~ão·. $em prejuízo das

san~ões penais que couberem na forma da Lei, aquele que:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
S 12 - No caso de impossibilidade de apura~ão do faturamento

br~to previsto no caput • tomar-se-á como base o faturamento do

dia anterior ao da in'raç~o. multiplicado pelo ndmero de dias

úteis do mês.

§ 22

cessárias

menta~ão.

o infrator É obrigado a fornecer as informa~ões ne

à apura~ão do faturamento e cópia da resp~ctiva docu-

Art. 22 - Os valores fixados na presente lei ap] ~cam-se as

autua~;es j~ efetuaoas, desde que nio agravem a situa~io do au

tuado, e que estejam em andamento 05 respectivos processos admi-

nistrativos ou judiciais.

Art. 32 - As multas apl icadas terio seus valores corr~gidos

segundo os mesmos critérios estabelecidos para os débitos fis-

ca i s.

Art. 4º - Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publica,~o.

Art. SQ - Revogam-se as disposi~õ~s em contrário.
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A avalanche d~ autua~Ses f~itas PEla SUNAB em todo o

país po~ ocasião do cong~1amento de p~e~os Instituído pelo Gover

no Collor, deixou à mostra algumas impropriedades do a~t.1i ta

Lei Delegada No 4, cuja reda~io foi dada pela Lei 8035, de 1990.·

Tal como está., a Lei estabelece mu1tas incompatívei~

com a capacidade financei~a dos mé~ios, pequenos e microemp~esá

rios, devido a seu elevado valo~ mínimo. A maio~ pa~te das autua

~ões refere-se a erros desp~opos;tais no p~eenchimento de notas

fiscais, at~ibuíveis unicamente. baixa médi,de inst~u~ão dos

funcioná~ios das pequenas e médias emp~esas. A fiscaliza~ão tem

sido impiedosa em tais casos e pa~a cada e~ro faz a ~espectiYa

autuação, aplicando a alta multa mínima atual.

Po~ out~o lado, os g~andes emp~esá~ios t~m ~ecebido au

tuações p~oporcionalmente muito infe~io~es, já que a Lei não es-

tabelece critérios objet ivos para apllca~ib da amola faixa dE

multas e~istente, que vai dE 5.000 a até 200.000 BTNs.

Pela no~ma atual os fiscais tin ampla dlscrlCIOnariEGa-

de na fixação do valor das multas, o qUE privileg;a'c pocer ECC

nSmico e cria campo fértil para a prática ta corrup;~o.

Sstabelecendo-se o va10r das multas sEgundo c fatura-

~eMto. da empresa, como ocor~e com determinacos triDuto~,
,. .

E.l rm:na-

se a possibilidade de prática de arbitrariedades por pa~tE dos

fiscais, bem como ~eduz-se a possib;lidade de corrup,io. Outra·

vantagem, diz respeito ~ apIJca,io e estabilidade da Lei, que fj

ca menos dependente de índices de atualiza,io, os qu~is dificul

tam a aplica,io da norma e COMPrometem sua própria efic~cja caso
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nia se fa~a ~i9oFosa atua:;za~~o de valorEs. Propomos a:n~a qUE ~

atual:zaç:ão das multas apl icaGas siga o mEsmo critériO estabe}e-

cico para os débitos ~15CaJs. como fo~ma dE :ornar a norma menos

vulnerável as.seguidas altEraçZes rEferentEs ~ inGEXa~ão da ecc-

nomla, e SEUS resPEctivos índiCES.

Sa h. das SEssôes~ em ti dE:' -1f"h(,~;fv de i 99i
i-lJl -

(1 fi'
o ~t \lj~II·1 '

DEPUtado P,Rt~O ~NOP.

LEGISLACÃO CITADA t ANEXADA ~flA COORDENACÃO
DAS' COM1SSOES PER~MNENrES

ele 26 iJe
de junbo

Art. -'1/1 '" @ éElI'%, ~TI.o ~0d<ô\1;o (ja í).1]~ 'ththgadl 1194.
setubro de 1962. 19H;<ll"lJ(~@ l"J(?~@ o~o''jJ1Y ú"4;l·!l,tli-a!1 7;114 de 28
de 1989. DftSSa e v~~crrnp ~@ô o 5~@~~Dt~ ~8~®~io: •

-Art. 1] ~ fg~D GH~Qg~G BOH]~O ~® vQlor ~e cinco
.n Ite duzentu 0g~ WtíW€?13 fi!! I]Q~©I? (1@ O©wMs-'ilh" il!!lOuro -tllcio
nl1 - BTN. Ga dah ·tl~ ;jmfl"s');B@o 1300 D"Dje'J'3'3@ ~i!li -;sanções pi
nais que couberelli li~ 'f@\FeJtJ 4.le ~Q~ o B'1JI'lG TIa ~tl@l ~ -

a) \~~o~ a~ü &'Vã'..&n W~'(o.?e:';Q2@~tfm~ €'..3 C:-'i\?.$CU c:;vv-C$OO~ ~m
wp4!riurl:> ,,1;)\ !Jlbll~&:l&;

bl "-.ar ~nrn:& eu l!Im"~oo.-tss. ~~2!J11 \iGe-B·tTI €$ ~"u~ rUIS de
e.pe....1&ç1<>;

c I iW:> i!Ullllti~ lI.f!Jl4<'W (;Im 1"BIDf .-k!I~ c eb~ f.:;1~ffi Qa\:>"I"l ê;l~ dos
~ll'it"" ~ mere&l~ ~lf\1te-~ EY1l @.nljf(~-:n DI!1J~llL::QD ~jLJr?I:;-'D:

.ti} KÇl\1t.;~~r ~ lffi;;f~v~J? ~f.9Jror:2.U:i' G:23 ÇiNL~~~. G2J €3~G~iaQ@ ê::; GUifOi.
""....., lido!. M mll:_ de c~1lre[2ü C'§f 0®~,z'jm:!'l {;WJ b~&1W (i2 l'Zh.""tribuldora ou
rnendefl"fts:

e I .,.r ou dciur 6t~ 8 fuõ~lI8, &-' Cfr?Ll.~ CZl&Sruj; óJe ~da quando
ohl'Í(lllbno;

fl pwduzir. Upor ai ftJ1&r ~aMrlrul IS'l!lp Cl5li'l.o~l;l. iípo. especifi.
Gl;lo. pao ou ccmpouçlo.~~rem:JL'i~&;;;j~ÍE.W W'o~d.a •
mpeclIva c'..auificaçia O(ld.üoo ~Il!;

.1 elt:luar Vl:lIdas Oll eIert.u C!t:~. ® ®Jj;ffijjJ1iD <::'!B~~ _pra que
incluam. Wlb qualq~"c! b1u. 1lI~~~&.~tlD;

hl emit.r fAlll.... wpbta 00 C~ &: =!Ib Q1'3 cC" ~~& i Il!im:a.
don. meft.t"ionad&. etil {jWl.!!~00 I;jwill~;

Il w~inara~ l2e \)lii! ~~wroIJoo~ ~0flí!&;·ro 0J ~m:w pI"lldulol
ou .l rompra de QI!U\.~~~~;

j I ~fiatltllr OI:~M i3 ~~fu.-&:.1 ék'z ,,~~-f$ "'C:3 C;;j~ bBti~ em
~RlXla àestll La;

kl lOOqar d«:a~11Ji> (ijJJ e=Il1f@;1Q8ê2il cillo1:í':õ3 D= Q{jCij~::i@~ ~G ele
I'fOduçAo 11 de ~mm. 00 im~f 'im cliiT=.l&lSG'!~ =1!iJ!;;::;fu é;jte:J [~jlJl~OO&
.-~nos 00 c:leiuT de~~~tS"mCl Q!:8 l'z,'êSi) @'ijé'oo;

." 5dquirir. w~ ~~.rer pmt:ls,@, ci,0120 lJ"C? = () w--~..a do
.-rDdcrlOi'. _rcsdom..~I@ma <al3l!!1e:j1U."l' bm !iWiI~i2J 1f'1~ lffi!llJ1limo mci.d
quando findo com bt\;e w utieo 2.°,~ lRf. CGJ\slI1d.~ «))]I

H m) descumprir alO Íl:llf:rvellciollil>ro. 00J'Bill 00 ~iill de -m.s1iD;!o ou
indu5lrtalíuçlo15ta~H !il)
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PROJETO DE LEI f'.Jo 1.464! DE 1.991
(Da Srl. Eurides Brito)

Acrescenta inciso ao artigo 39 da Lei n E 8.078, de 11 d~

setembro de 1990, que dispSe sobre a proteçi6 do consumi

dor.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NE 1.299, DE 1991).

o ~OngreS50 N~ciDnal decreta:

Art. iQ O art. 39 da Lei nQ 8.078, de 11 ~e setembro

de.' 1990, .passe, a vigoFi:u" aC:I"~'sc~do do s~~gl..1intE' inciso XI:

"Ar"t. 39,! .... " •••••••••••• IJI •••

w 'p ........ •• '•• li " • _ ~ .

XI - estabeleceF diferen~a

de gre~o ou tDnd(~g8s de pagame~to

entre op~Façies ~ vista e as realiza-

das por meio de cartio de cridito.·

blica~ão.

Art.• "'0 E~- sta lei entfa em vigor na data de sua PIJ-

Consl..1m i dor,

Art. 39 Revogam-se as dispOsi~Ses em contr~rjo.

JUSTIFICAÇÃO

Com a aprovação E vig&ncia do Cddigo de Defesa do

iniciou-se em nosso país uma nova era nas rela,Ses de

co~~umo. Passou o consumidor a dispor de uma s~rie dé instrumentos

Jurídicos que possibil~tam uma melhor prote,ão de seus direitos em-

juízo.
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VCI" i f i COIJ-··i'>C.

todn~ 'us hi~dtF~CS em que D consumidor ~ lcsado. ~cvc~os,

p o i L , f i c ., :' «:l. t ~?n t (;'~., c b t.L ~;, c: a r p j~ ~:. €: n f- ~ I I·:: I:, t:l .,\ 1.1 1 a t i n ê:\ OI C;" ti te, t () c! ..'\ b (:. f, l õ'\ !;

1 t1.t'lJ n <:;'.~, C~~ i :,: t f::n t (,,!:; cru n Cl~,,~;() OI" d E: n ..... nH:·n to 'j IJJ" í d i c~o •

Uma ~jtuaçiD cm Que o ~DnsumidDr tem sido constante-

Alguns cDmerciant~s~ locupletando-SE ~ custa da boa

~~ dos consumidorEs, anunciam os ~rDduto5 nas vitrines de suas lojas

IJOI" dE:telrn:ina<:io pn'2ç'.O, ma~, quando o cliE:nte:' 51::' disPof.- (.1, Ct,dqlJirir o

produto por meio de cartio de cr~dito, s6 ~ real izada a 'operaçio se

for incluído no praço do produto um ~gio que. ultimamente, tem va

fiado entrE 30% <trinta por cento) e 90% (noventa por cento) do pre-

. (;0 cio on)cllJt o.

A j l.1st i f i caç:~.f.o ut i 1 i zadCt. pelos conierc i áid: es ·parC:'•. co-

isto, que se tem denominado ·ta~a de 5ervi~0·, ~ a de qUC as

o comerciante que efetuou a venda.A~gumento, por~m, completamente

inócuo e sem qualquer Yincul\~So com o consumidor.

Sabemos, porclm, que isto se constitui em uma afronta

ao lEg{timo direito do consumidor. Os cart;es de cr~dito, uma das

dltimas sardas de que di~p8e a classe m~dia brasileira para tentar

fugir,da infla~io, garantem que a grande vantagem qUE o cliente pos

sl.!'i ao se f i 1. i ar (õ\ l.1ma rede de cart ã'o de créc: i t o é a de poder' pagal~

em at~ 30 (tl~jnta) dias (õ\Pós celebrado a ope~"\~io, pas mesmas condi.-·
r, t ' . t(;oes de um PBgamen'o a YIS B.

reste mais d~vidB sobre a legitimidad~ do direito do consumidor, ve

de-se definidamente a ut ~liza~~o por parte de alguns comerciante de

pr~ticas comerciais lesivas aos interesses do consumidor e aprimore

se a legislaçio pertinente ~ defesa do consumidor.
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E~:;Pt::'l'i:\1ll0!"y poi!i'y <:ont.~r· c.:o:n () apoio d(~' rIC)~;~;'(:H:'. f.~li·lirHUI'-·

l~ti Pares do Congrefusc Nacional. d~ formB a aprovar o presente pro-

Sala das Se~5Se5, em

tJMv~
·DepJJtaC:~\ EURIDES BRITO,

UOISLACAO Cl'l'A.DA. ANEXADA r6LA 'COOJeDENACAO
. ~~SCOMlSSO.S "6RJlAN6N1'ES .

1&1 .. 1.0"," 11" ..tellbZ:O .. 1"0.

D1~p5e .obre _ ~roteclo ~
oon.\IIIIiaor e di 'OUtra. prov.ic1inc1a.

I ••••·•· • •••• .. ····~.··_···············•••••••••• ~ •••••••

"!'I'ULO.l

DOI DIUI'l'OS DO COlllUMIooa

••••• -- ••• .- ' ••••.••••••••••••••••.••••• !' •.••

I _e '. l! .

8EcAo IV

,DAS pdTICAS ABUSIVAS

Art. J9-'! '.edado ao fornecedor de produtoll PU

, . I - '~ncUcionar o forn.c1l1lento ·de produto ou de
,..rviCo ao forneciJMnt,o de outro produto ou serviço, bem COIIIO, ••111
justa cau.a, a limites quantitativos,

11 - recusar a~.ndimento Is deman4.s dos
oonauaidores, na exata .-1514. de su•• disponibilidades de estoque,
e, ain4., de confo:nDida4e com o. usos'. costu.es,

.111 - enviar ou entregar ao con,umidor, se.
lI011cUacip prévia, qualquer produtO, ou fornecer. qualquer ~f!rviço~
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p·,·,",';Ü'llC.'-l'.--;:l'1 õ.:. :r;...... I1..,.. ou ignoriínr.ia ao
con...idor. tenl!.o. tr:m vil>t~. sue i;j.~e, 'i..luJI=, ,.;o.lh'2!cimente" ou
oon4içio .ocial, para .~pin9ir-lhe·seusproduto. ou serviço.,

V - exigir 40 conaumídor'vantagem ~an1fe.tamente
exce••iva,

VI - execqtar serviços sem li prévia elaboraçio4e
orçamento e autorizaçio expressa do COnsumidor, ressalvad.. a.
decorrentes de prÃticas anteriores entre a. p.rtes,

VII - repa.sar informação depr.ciativ~, referente a
ato pratic.do 'pelo consumidor no exercício de seus direitos,

, VIII - colocar, no JDe~cado de consumo, qualq1Jer
produto ou serviço _ deaacordo COlll a. nonnas .exeedidas pelo. órgão.
oficiai. 'cOlllpetentea ou. s~ ftOrJIIa. e.eecífica. nao exiatir_, pel.
As.oclaçio Braaileira de Horaas ~ecnica. ou outra entidade
credenciada pelo C~selho ~acional 4e Hetrologla, Normal1~~
Qualidade InlSustr1al- CORMn'RO,

, IX - deixar 4e estipular prazo para O cumpr~ento
• .11& obrigação ou' deixar a, fixaçio de seu ter:mo, ,j,nicial a lIeu
exclusivo critério}

X - (VETADO) •
. Par'qrafo único.~Os serviço. preaudol!l é o. produtoa

~ti40•. ou entregues ao consumidor. na hipote.e previata no inciso
UI. equiparam-ae . ia amostra. cp-itis. inexistindo' obrigaçio' de
p&gUlentó•

••• • •• 4 '!' " _ ~ ~._••• _ ~ a a a a a a ap-" .

" _ _ _ _ a' ••.•••••_a a" •

PROJETO DE LEI Nº 1.470, DE 1991
(Do Sr. Mat.heus Iensen)

Dispõe sobre a destinação de veículos apreendidos no trá

fico de drogas e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.262 5 DE 1991)

O CONGRESSO I~CICNAL decreta:

Art. 1º Os ve::rcu1os automotores de via terrestre,uti

liEados por se~s proprietários, ou cem a concordância des

tes, no tráfico ilegal de entorpeceLtes e drogas afins, que

venham a ser apreendidos, serão conSiderados cor~iscados e

cloados a entidades assistenciais de benemerência.

Art. 2º Os ve::rcu1os automJtores de via terrestre

apreendidos com a numeração do chassi adulterada, que , apó s
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a devida divulgação pelo 'IDiário Oficiallt
, não sejam :recla-

rJad~s por seus proprietários decorrido o prazo de 90 (nove~

ta) dias, serão cedidos a entidades assistenciais de be

nemerência.
...Art. 3º Para os efeitos desta lei, sao considera

das entidades assistenciais de oeneme~ência aquelas de

vidamente registradas no COndelho Nacional de Serviço

Social, que hajam sido declaradas de utilidade públic a

municipal, estadual ou'federal, que sirvam desinteress~

damente à comunidade e cu.jos dirigentes, :rr:a.ntenedores e

associados não percebam q~lquer forma de remuneração~

P ' f" O 'aragra o unlCO. s valculos de que trata esta

lei serão distribuidos, medial~t~ sorteio, preferencial-

mente às entidades sediadas no Município onde for efe._.
tivada a apre.ensão, 1erido prio:çidade aquelas que não dis

ponham de veículos.

Art. 4º :Esta lei entra em vigor na dat·a, de sua

publ icação.

~rt. 5º nevoga~se as disposições em contrário.

Sala das Ses~Õp.s,aos

JUS T 1 F 1 C A ç XO

o tráfico ilegal de entorpecentes e drogas afins é

crime de tal gravidade que a próprja Constituição Fede~a~
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no inciso XlIII do art. 5º,o considera inafiençáve~ e in

BusceptíveJ de graça ou anistia.

Esse gravíssimo delito, que arrasta para a dependên

cia de d~ogas milhares de crianças e adolescentes, deve

ser exemplarmente punido.

N~sse contexto, o que buscamos, etravés desta pro-

posição, é uma penalidade adicional aos narcotraficantes,

quel sejá, ada apreensão dos veículos utilizados no tm

~ico de drogas, quando utilizados por seus proprietários

ou com a aquiescência destes, sendo confiscados e doados

a entidades assistenciais de benemerência.

O. pro jetado também prevê que os veículos apreend!

dos· com o número do chassi adulterado t que, ~pesar de

djvulgação p~10 órgão oficiaJ, não sejam r.eclamrldos por

Deus Jegítimoa proprietários, serão cedjdoB a entidades

:filantrópicas.

A medida, ternos para nós, beneficiará as entida-

des beneficentes, que serveffi oosinteresGadamente a comu-

nidade, surpindo lacuna deixada pelo Poder"Pú.bJ.5co, e

que hoje-defronta~se com tremendas dificUldades finan-
ceiras.

Esperamos, destarte, que a iniciativa venrJB. a me

recer acolhimento.
Sala das Sessões,aos 06 de agosto de 1991
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---------- -- - - - - - -

Tftulo D

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUND~.ENTAlS

CaptbJlo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUAlS E COLETIVOS

. .
ArL 5' Todos são Iguais perante alei, sem distinção de qual
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros

,réSidenres no Pais a inviolabUidade do direito à vida, à liberdade,
AIgualdade, à ~gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

- - - - -- - - -- - - - - - - -.- - - - - - - - - -
XUI) - .a lei considerará crimes inafiançáveis e Insusce

tíveis· de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico Dícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, pódendo evitâ-Ios. se omitirem;

-------------- ----- -- -----.. _- -- - - - ~ --_ ... -- - --- ---------

PROJETO DE LEI Nºt.477, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Suprime o instituto de fi?nça nas locações residenciais.

(APENSE-SE AO PROJETO DB LEI N2 434, DE 1991).
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o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 12 - No mesmo contrato de locaçãd resldenclal a
brado ap6s a publicação desta lei o locador
exigir apenas uma das seguintes garantias:

ser ceIe
poderá

I - caução em dinheiro;

IJ - seguro de fiança locatícia, previsto no Art.
31, I, da Lei nQ 6.649, de 16 de maio de 1979.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º • Revogam-se as disposições em contrário.

Ninguém desconhece as reais dificuldades que o prete~

dente à locação de um im6vel residencial encontra quando lhe é
exigido um fiador-proprietário. E quando o encontra, este, ao

resolver assumir o ônus, o faz com receio e constrbngimento
Dai a supressão da figura do fiador nas locações resjdenciais,
mas permanecendo, como garantias, a caução em dinheiro e o
seguro-fiança, já previstos na legislação atual.

Sala das Sessões e( ç de &-rli de 1991.

Deputado JDS( C RL~~~

LEGJSLAC~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

maio

Regula" locaçio predhl urbana e d~ outras
providências.
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de pe
desti

o p, ~ S 1. I) ~ ~j '( ~ O A R r. ~ O I L & C; A

r.ço saber que o Congresso National decreta e eu sanciono I

seguinte Lei:
CAPITlIlO I

DISPOSIÇOES GERAIS

:Art. If"X Nó cOfttrlto·.oloCl~ão·.;,odP o Jocador ..fqtr
do ·lec.ti,..o "~ti 'tfufftte. lIr.nUaS f

1·,:,:- ;C.lIÇio: tlldintteiro.

li ~ ,..rantia fidejussória. na fo.... do .rt. l.C8ldo C!
~tgo C1vth

itl - Stguro de fiança locaitcia.

'arigrafo i1Mco...Y.. ·r, wdada .is .... lIIOdal idelte tde .~

....nUa tUIlI .sm contrato de locação.

PRO-~ETO DE LEI Nº '1478, 'DE 1991
(Do Sr. José Carlos Cou1ílL"w)

Autoriza o uso de gás como combustível para táxis.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.315, DE 1988).

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 12 ~ E autorizada a utilização de gás lique-feito
tr61eo como combustível de veículo automotor
nado ao transporte de passageiros.

Art. 22 - A conversão dos motores e a segurança dos veiculas
referidos no artigo anterior serão devidamente co~

provadas e autorizadas pelo órgão indicado no regula
m~nto.
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Art. 3º - O Poder Executivo. regulamentará o disposto nesta lei
no prazo de noventa dias de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

o problema dos motoristas de táxi, neste País, é dos
mais graves. O alto custo do ~reço do álcool hidratado e da
gasolina gera .um aumento de tarifas; por seu turno, esse aume~

to faz com que diminua o número de usuarios, e estamos rdiante
de um círculo vlcioso, que o projeto em tela procura romper
oferecendo a possibilidade de utllização do gás liquefeito de
pp+rn1eo como combustível.

o uso do .gás tem sido proibido por questões purame~

te de política governamental devido dO subsídio ~ue esse pr~

duto recebe. Em si mesmo é combustivel dos mais seguros tanto
que, em ambientes fechados, sóm~nte ele é recomendado: uso de
carregadeiras em depósitos, por exemplo.

Creio que a medidà ora constante do projeto é uma
forma de evitar que esse segmento' da economia brasileira con
tlnue a ter prejuízos.

Sala das Sessões ~, {'deflr liP de 1991

CARLOS COUTIN~.- ~~J;I

'ktt. ~F;
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mOjrEl'O DE LEI Nº 1..400, DE 1991
(DI Sr. J2i:bcn Pereira)

Dispõe sobre o custei9 de material escolar de filhos de e~

pregado~ e estabelec~ benefício fiscal às empresas sujeitas

'a este encargo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.241, DE 1991).

o CONGRESSO NACIONAL dEcrela~

Toda emprEsa com quadro .de pessoal supe-

rior a 50 (cinqUenta) trabalh~dorEs dever~ custear o empregado au€

perceba remuneraçio eauivalente a 3 Ctris) salirios míniMos nr

c: onll:> r a dei matEI"ia1 escolal~ cie. fiH\o IilEnor cf'"'e qualql.1él~ concliç:~lo, at~

6 (seis) anos dE idade.

Art. o encargo previsto no artigo anterior ~o-

der~ con$i~tir ~m pag&ffiento in natura ou em ~sp~ciE, a critério ~a

e'rIIPI"ES<:x •

Art. 3Q Ao requerer o benefrci~!de que trata esta.
lei, o emRregado dever~ apresentar ~ empr*sa os do~umentos necessi-

rios ~ conforma,io de SEU direito.

Art.. 42 o beneficio concedido'nas condjç:~Es e 1 i-

mites denifidosnesta lei, no que se refere ao encargo da empresa:

a) não na rE.'la<.:ão dE'

emprego,. nem SE' incorpora à rem1lneraç:ão do b n.ef'ciá'rio pal~a qual

qUEr efeito;
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-, . . '0 ~o) nao const I \oU I ~a"l' ae
trlbulçio preYidEnciiria~ \ \

c) ráío conf i 91JI' .,lo n::nd i rfI(;ont o lI' IfJIJt: i::YC 1 do

ti c n r f i c: i áI' i (J ..

t~vcl, para fins do imposto so~~e a renda, D dobro da~ dE~peG~$ com

prOovad.,\nlent e r Eoa 1 i :;':i:\diH;, no per í odo basE', ncl cone E 5~;ãoO-cl 0-- En c aro 9 o

estabelecido no art .. lQ.

bl ic:a(,~i:l:o.

~kt. 6Q

Art. 7Q

Esta lEi entra em vigor na data de sua pu-

Revogam-se as dispos~çBes em contririo.

JUSTIFICACÃO

tal, a educaçao

da família ..

A garantia de assist&ncia gratuita aos filho~ E de

pendentes desde o nascimento at~ seis anos de idade em creches E

pr~-escolas ~ expressa em nossa Constituiçio Federal, objetivando e

enfatizando a proteçio e assi~tincia ~ família.

Por outl"O lado, como PI"imad'o de nossa Lei Funclamen

é um direito social de todos e dever do E5tado e

Se9uoindo ê\ ideologia de:o uma ·dEmocracia social·, 0'0

Cl e p d i r eo i t o i nd i v i du i\ I c f:dE' a o c o I e t i vo , nasá b i a c o nc eOp ç: ã o c o;, s t i 

tucional a educaç:ão é unI "direito-dever". Tràta-se de IJri.a co-resPon

sab 'idade de toda a sociedade.
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Assim, a presente pr

cUpa~io $obre & tem~tica educaci

der esgotar a matéria em seu asp'ct

diminuir" importante espa~o para li: .

vasa .

Conto, ~oi&,com o ii\.p

va,~o do presente projeto.

pos'ção n::'="'·F.·~;;l7.'nta Justa preo

. so~'<:\1, sem, contudo, preten'"
meri 'ório, evitando o risco de

C~5S rias negociações coleti-

o de- 1. 9Y 1 • _

PROJETO DE LEI, Nº 1.481, DE 1991
(Do Sr. JackSon Pereira)

Altera o artigo 83 do Decr~to~lei nQ 2.848, de 7 de dezem

bro de 1940 - ,Código Penal, proibindo a concessão de 1iber

dade condicional ao condenado por tráfico ilícito de entor

pecentes.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.211, DE 1991).

o CONGRESSO NACIONALL decreta:

Artr. 1Q O art. 83 do Decret 0-1 e i nQ 2848" de 7 de

dezembro de 1940" passa a vigorar com a~e9uinte reda~ão:
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·Art.· 83.

Setembro de 1991

..........................................................................................
V c1Jmprido mais de dois.. terços da pena, nos

casos qe condenação por crime hediondo, prática de
tortura Y e terrori~mo, se o condenado não for reinci
dente específico em crimes desta natureza. .

§ IQ Para o condenado por crime doloso, cometi
do com violência ou grave ameaça à pessoa, a conces
são do livramento ficará também subordinada à consta
tação -de condiçies pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.

§ 2Q O condenado por crime de tráfico Ilícito
de entorpecent~s é insuscetível de liberdade condi
cional, em qualquer fase do cumprimento da pena.-

Art. 2Q Esta lei entra e~ vigor na data de sua pu-

blicação.

Ar.t. 3Q Revogam-se ~s disposiçiesem contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Atualmente, em noss~ pa

naç:ãb contra a impunidade que gozam·

entorpecentes. Todos os dia~ os meios

sentam novas denúncias contra Indivíduos

uma onda de indig

es de substâncias..
ç:ão de massa apre-

periculosidade que

restam soltos, por Inefk·iêncla da·leglslaçã-o-p-p"or- demais bran-da

nestes cc\!:.os.

Urgem, pois, alteraç:ies legislativas que coíbam a

prática de tais crimes hediondos, Impedindo que chefões do narcotrá

fico consigam, mesmO após condenàdos, evadir-se das prisões em pouco

tempo graças ao instituto da liberdade condicional, facilmente con

cedido a estes-indivíduos.

Por estes motivos apresentamos a presente proposição,

que proíbe a concessão de liberdade c~clonal aos condenados por
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tráfico ilícito de

contra tal situa~ao

tamos com o apoio de

ra a sua aprovaçao.

indigna~ão popul"r

cant eS. r de forma qlj~ con~

no Congresso Nacional pa-

de 1991.

Â

!EGISLAÇÃO CITP~~,.ANEXAnA PELA COORDENAÇAo
DAS" COMi SSOES PERi'tiANENTES

DECRETo-LEi N~ 2.&48. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

C6digo P~nQ/.

_ t..-' _ _ _ _ - _

TiTULO V

DAS PENAS

CApITULO V

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

R~ulslt{)S do 6vrnmento coDdldonaJ
Art. 83. O juiz poderá conceder livnunento condicional 110 condenado a pena pri

vativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) MOS, desde que:

v - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação pór crimelle
diondo, prática da tortura, tráfico ilícíto de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo,
u o apenado nIto for reincidente especifiCo em cri..'nes dessa natureza.
~~

Parãgrafo único. Para o condenado por crime doloso. cometido com viol!ncia ou
J"lve mneaça Apessoa, a concessão do livramento ficará t1Unbém S11bordinada • consta·
Uçlo de condições pessoai$ que façam presumir que o liberado ntlo voltará a.delinqüir.

t""-J~'8!J}Q c}~r~~'I!!Jf~A~~i.J!:..'~~ 1 .1931.

- --
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PROJETO DE LEI NR 1.500, DE 1991
(Do Sr. Anwnio ijritto)

Dispõe sobre as atribuições do Ouvídor Geral da Seguridade

Social, referido no artigo 79 da Lei n 2 8.212, de 24 de ju

lho de 1991, e do Ouvidor Geral da Previdência Social, re

ferido no artigo 62 da Lei n 2 8.213, de 24 de julho de 1991,

e dá outras providênçias.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.456, DE 1991).

o Congresso-Nacional d~creta:

Art. 1Q O Ouvidor Gel-aI da Seguridade Social, cidadão
de ~otório conhecimento nas áreas de saúde, assistência e previ
dência social, será indicado pelo Conselho Nacional da Seguridade
Social no prazo de at~ 60 <sessenta) dias contados da data de pu
blica~io desta Lei.

Art. 29 O Ouvidor Geral da Previdência Social, cidadão
de notório conhecimento na área específica de previdência social,
será indfcado pelo Conselho Nacional de Previdência Social no
mesmo prazo estipulado no art. 1Q desta Lei.

Art. 3Q Os requisitos indispens'veis à qualifica~ão de
notário saber no campo da Seguridade Social, bem como na área de
previdência sociai, em particular, por parte 'dos candidatos às
fun~5es de Ouvidor Geral da Seguridade Social e de Ouviaor Geral
da Previdência Social, respectivamente, serão estipulados pelo
regulamento desta Lei.

Art. 49 O Congresso Nacional deverá aprQvar, mp.diante
delibera~ão de suas Casas por maioria dos votos, presente a maio
ria absoluta de seus respectivos membros, a indica~ão do Ouvidor
Geral da Seguridade Social, feita pelo Conselho Nacional da Segu
ridade Social, e a do Ollvidor Geral da PrevidÉ"ncia Social, feita
pe~o Conselho Nacional da Previdência Social,o no prazo d::! até 30
<trinta) dias a contar do recebimento das referidas indica~5es

pelas Mesas da Cimara e do SenadQ Federal.

§ H! O Ouvidor Geral da Seguridade Social e o Ouvidor
Geral da Previdência Social terão mandato de 2 <dois) anos; sendo
v~dada a sua recondu~ão.
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§ 2Q O ,desempe-nho das afribuiG:õe:. do Ouvidejr GerE.l ca
Seguridade Social e do Ou~idor GirB~ d~ Prevjdincia Social reque
rer~ dedicaçio exclusiva por parte dos respectivos titulares,
sendo-lhes garantida uma r~muneraçio mensal.

§ 3Q Fica0 Poder Executivo alltorÍl':t':\do a criar os car
gos necessários à. e)<ecução do disposto nesta lei-o
§ 49 As despesas relati vas aC) pa,gamento da remuneração, bem como
da manutenção das estruturas administrativas necessárias ao d~-·

sempenho das atribuições do Ouvidor Geral da Seguridade Social e
do Ouvidor Geral da Previdência Social correrão à conta da Segu
ri dade Social.

A,-t. 5Q Ao Ouvidor Geral da Seguridade Social compe-te:

I - acompanh~r o fiel cumprimento das determinações
legais nos campos da saúde, assistência e previdência social, me
diante avaliação permanente dos programas em realizaçr,o;

I I - acompanhar-~a execução orçamentária dos recursos
destinados à Segurid~dd'Social, tendo em vista das disposições
legais relativas ã"distribuição dos recursos e aos prazos' de re
passe aos órgãos dela integrantes;

:111 - Zélar pela eficiência da administr~ção dos servi
cos prestados pela. Seguridade, Social e propor medidas com esse
ob~ietivo; \

IV - receber denúncias obre ação ou omissão voluntá-
~ia, ou inprudência.de funcionários ou.de,responsáveis pela admi
nistração dos órgãos ~a Seguridade)?o~ial, bem como de qualquer
c.idadão que t.enha praticado, irregull.~rldade ou 'ilegalidade fr~lite

aos direit,os relativos à Seguridade Social; e

v _. dar ciência às autoridades c.ompetent.es acerca das
denuncias recebidas para que ~stas promovam automática,apuração e
tomada das providênci~s cabíveis.

Art. 6Q Ao Ouvidor Geral da Pr:-evi,dência Social compe-
te:

I acompanhar o fiel cumprimento
l.gais na ~rea da previdência social, mediahte
nente, em especial, dos processos de concessão
rendas· mensais dos benefícies;

das ·determina~ões

aval fação perm<Õl
e de pagamento da?

11 zelar pela eficiªncia da administração dos ser-
v'iços prestados pela área da previdência socia.! e propor medidüs
com esse objetivo;

111 ~ r-ec.eber denúncias sobr~ a~ao ou -omissao voluntá
ria, ou' imprudência de funcionár-ios ou de responsáveis pela admi'
nistra~ão dos órgãos integrant?~,da'área de,~rcvidência sociai,
bem corno de qualquer cidadão que tenha praticado irregularidade
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ou ilegalidade l-elativamente aos direitos assegu\;;'ados neste cam
pos; e

IV. - :Dar clen~ia às autoridades competentes acerca das
denúncias recebidas para que e~tas.·promóvam' automática apurac;:ão e
tomada das provi-dências cabí vei's.

Art. 79 É garantida a manunten~ão dos cidadãos esco
lhidos para Ouvidor Geral da Seguridade Social e para Ouvidor Ge
rai da Previdência- Social, 'no desempenho de--SLtãs atr"i"buiç:ões, -du
rante a viggncia de seus mandatos, salvo se - por negligência ou
falta grave praticada por estes, que justifique sua substituiç:ão,
~diante proposta do Conselho Nacionül da Segurid~de Social OU_ do.
Conselho Nacional de PrevidÊncia Social, conforme -o caso, dp.sde,
que aprovada pelo Congresso Nacional na forma do dispoto no art.
42 desta Lei.

Art. 89 O Ouvidor Geral da"Seguridade Social e O Ouvi
dor Geral da Previdén~ia Social poderão participar ~~~ reuníõ~~
ordinárias ou extraordinárias do Conselho Nacional da Seguridade
Social ou do Conselho Nacional de Previdência Social, respectiva
mente, sempre que o desempenho de suas atribuic;:ões o exigir.

Art. 9Q O Poder Executi vo regulamentara -esta, lei -- '-nO
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ~ata de sua publicação.

Art. H~r Esta lei entra em vi gor na data de sua P:..i:"·: i ca-
c:ão.

Art. i~~ Revogam-se as disposiç:ões em contrário.

JUSTIFICAcao

A Lei nQ 8.212 de 24 de julho de i99i I Fora seu art. 79 e
parágrafos, cria a figura do Ouvidor Geral· da. Seguridade Socí~l,·

c:idad~o de notório sabel- nos campos da saúde. previdê'ncia e a5-
sist§nc~a social, enquanto a Lei nQ 8.213. de '24 . de julho de
1991, em seu art. 69 e parágrafos institui o Ouvido~ Gpral d~

Previd&ncia Social, para atuar no campo estrItamente previdenciá
rio.

A indica~io dos ouvidores ser' feita pelo Conselho Na
cional da Seguridade Social e pelo Conselho Nacional de Previd§n
c:ia Social, rQspectivamente, devendo ser apro~ada5 pelo Congresso
N~ciQnal. -

Ambos diplomas legais definiram ainda que lei especltlca
estabeleceria as atribuições do Ouvidor Geral da Seguridade 80
tial, be~ como.do O~~idor G~ral da Previdincia Social, objetivo
perseguido pelo projeto de lei qu~ ora apresentamos.
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Além disso, o presente projeto de lei ~~pte~de de~inir

os proC:i~di.mentos básicos neccssár-ir.)s ao desC"'mpenho da,s atribui
~5es que especifica, como pagamento de remunera~io e despesas ad
ministrativas e a forma de seu financiamento.

Visa, também, determinar que o desempenho das atribui
~ões dos ouvid~reE requeirà dedica~âo exclusiv~ dos respectivos
titulares pelo tempo correspondente ao seu mandato l bÜffi como as
SEgurar a manutenção dest.es em seus cargo:;, pelo mesmo período""
salvo se-vierEm-a" c:"õmet:er 'faltâ'grave Õu- neg"l19p-nc:-i2;- qUE' .iLlS-tif-{:'"
qUE' a sua demissão. "

Com ,essas providincias acreditamos que o presente proje
to de lei, ao f6rnec~r os elementos necessários a concretiza~âo
das propostas de instituicio do Ouvidor Ge~al da Seguridade So
cial e do Ouvidof Geral da Previdincia Social, contribuirá para
imprimir maior controle sobre aç5es executadas no campo da 5~gU~

ri'dadE 1 p.m ger-:ll, e da previdência social, em p..!trticul,'3r_

Confiamos ainda qua a aprova~io do projeto de Ipi em
pauta poderá p~rmitir um atendimento efetivo às disposiÇ.o~s cons
tantes das leis nQs 8 212 e 8.213, j~ mAnciónadas, bem como ~s
df!~t(?rminaÇ.ões .cons-t~túi.cicmai!:. relat.iv.-3.s à Segurid.!ldc· Soei.:ll. F'.<'l~'
ra tanto, esperamos contar com o apoio dos ilustjes~parDs. .

Sala. das Sessões, j. 9'" j 9-
\

LEOISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PER.MANENTES

LEI .. '.212 .•~ J4 de jul110 de 1991.

$~·~tet.~
.................................................. : ~ ..

TfnJLOvm
DAS DISPOSlçOES ANAIS J! TRANSITóRIAS

CAP1nJLOt
DA MODERNIZAÇÁO DA PREVIDâlCIA SOCIAL

........................................................................................................................... e._ ......
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Art. 79 .. O Coosclho Nacional da Seguddade Sr.diil (OlES) dt!\llem i1l!bCL~
ddadlo de notório conhecimento -fIA área pua -exe~r a fu.~i~O de OuVidor fhn>": da
Se&Uricade Social, que leJt Dumdatode 2 (doi!) araçs. seOOo ,,"*da ...ua reroOOuçilo.

, 111 Ir.Caberi ao ColJiTcsso Nllcional aprovar a eieolba doOuvidor referido
pC) alpu! deste Ittigo.

f 2lI ~As atribuições do Ouvidor Geral da Seaurfdade SociaJ Ietto definidasem lei e-spedtica,

..................... lO ..

.. .. .. .. .. .. .. .. lO lO ":;." '" ..

Utll'll 1.213.de 3.. ,,,,lho de 1991~

~ .abre OI 'PIuoI • ~fJdoa da
~~ c d6 outrM~ndIIS.

...........~ , ~ ~ o·," _ ..

• ~ -. J _ e "" ....

AJj. fi' • O Conselho Nacional de Previd~nda Social.rnPS dever4 indicar
c:idadAo de OO".6rio conhecimento M- 'rCll.P.8la exercer a fllAÇão de Ouvidor Gersl da_
Previdência Soci:ll. que teri mandato de 2 (dois) anos,1lendo vedada a sua reronduçio.

! -1(/ XCahert ao Cóngresso Nadonal oprovar • esa>1ha do Ouvidor referido
110 caput deste artigo.

f 1fl ~ Asatribuiç5e5 do Ouvidor Gera! da Previ&ndà Social serlo definidas
emlei~

..................... lo Io lo, lo'" , .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lo ..

PROJETO DE LEI N'? 1.590, DE 19'91
(DO PODER EXECU1lVO)

MEri5AGEM N" 419i91

~utoriza a Cornpnnhi~ V~le do Rio Doce - CVRD a participar

do Capit~l SocIal d~ S~LOCAF do Brasil S.A.

(As COMlzsOes DE CONSTITllIÇ~O e JUS1'IÇA E DE REDAÇ~O (ADM):

E DE E:CON\)HIA, HlD(lSTRIA f. COHf:Rcl0 - ARTIGO 24,tl).

o CONGRES~O NACIONAL decreta:

Art. lOA to a Companhia Vale do Rio Doce· CVRD autorizada a participar.
minoritariamente. do C.pita! SOCial da Empresa SILOCAf do Brasil SA.

Art. 2°1-Es1a Lei emra em vigor na data de sua publicação.

Drasnia,

MensagernnO 419 I n~ 21 de ago~to de 1991, d" poder Exp.:cutivo.

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

NOlo termos do artigo 61 da Constituição Federal. lenho a honra de
submeter à elevada deliberaç-Jo de Vossas F.xcelências, acompanhado de Exposição de

Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Economia. Fazenda e PlanejameDto e da
infra-EstrUtura. o anexo projeto de lei que "Autoriza a Companhia Vale do Rio Doee 

CVRD a panicipar do Capital Social da SILOCAF do Brasil SA.".

Brasnia. em 21 de agosto de 1991.

EXPOSIÇAO ~E MOTIVOS N9,128/91-GM, de 14 de aqosto de 1991.

dos Senhores' Ministro~ de. Estado d<'1 Economia, Fazonda e' Pl~

n~jamcnto c da Infra~F.strutura.
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Excelentlssimo Senhor Presidente da Rerüblica 7, HeHa conformidade, sendo a C\'RD proprietária de

area de 45,730m~ adjacente ãs instalações da SILOCAf, pretende,

t'ma

a re-

Temos a honra de submeter.ã elevada consideração d!

.Vossa Excelência o incluso projeto de lei que autoriza a Companhia Va

le do Rio Doce - CVRO a participar do capital social da empres,

SILOCAF ~o Brasil S.A,

2. A autorização legislativa se faz necessãria em atendi·

menta ao dispos~o no inciso XX do art, 37 da Constituição Federal,

ferida Empresa, se auto!izad~, integralizar parte de sua participação

acionária, estimada em CrS 35.000,aoo,oo, (trinta e cinco milhões de

cruzeiros) mediante! entrega daquela propriedade. O Imõvel em ques

tlofoi avaliido em janeiro de 1990 em NCr$ 1,800.000,00 ~um milhio

~ o1toc~nto~ mil cruzados novos) e dev~ri $~r reavaliado se a transf!

rênth.. da propriedade vier a S~ realizar. O saldo remanesc('!itc

seria Integralizado mediante a construção, pela própria Companhia, no

MeSmO terreno., de ramal ferroviário per.mitindo.ç" aee;~;;'-ãs Instala.

ções do Porto de Vllória.

3. ~ SILDCAF, cujo objeto social abrange o transporte,

t!rceiros, estã construindo em Cariacica - ES. em terreno adjacente a

irea de terra de propriedade da CVRO, uma instalação destinad~· ao

beneficiamento de cafe: cóm capac,dade de processar ate 180,000 tone-

manuseio, O' armazenamento e o comércio de mercadorias próprias e de
Aproveitamos a oportunidade para renOVar a Vossa Exce

lência protestos do mais profundo respeito, -0)

lações do Porto de Vitõria, a SILOCAF pretende implantar, junto ao

referido empreendi~entot um terminal" especializado em graniis e carga

geral, ~ ser operado sob regime aduaneiro especial.

ladas anuais.

4. Em razão da facilidade de acesso ferroviãrio ãs insta-

.c:.~:r- ..c:.,\~~
MARCTLIO MARQU<S MOREIRA

~~n~stro da Economia, Fazend~ e
Planejamenlo ~~~C-

JO E ARDO. CEROEIRA DE SANTANA,!.
Mi stro da Infra-Estrutura -'.

Que se delineiam com a SILÕCAf, entendeu ser oportuno investir naque-

por transporte ferroviário para escoamento da produção cafeeira na

ãrea de infTuência da Estrada de Ferro Vitória-Minas, de sua propried~

do empreendimento,garantindo-1he melhores oportunidade de realizar ne

gócios no setor de transporte de carga, que lhe interessa diretamen

te,·

de 1991.Em 21 de agosto

MARCOS COIMBRA
Secretário·Geral da

Presidência da República

Tenho a bonra de encaminhar a essa Seeietaria a Mensagem do
Excelentlssimo Senhor Presidrnte da Repúhlica, acompanhada de Exposição de MOI.vns dn,
Senhores Ministros de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento e da I~rra-Esrrulur ..
relaliva a projeto de lei que "Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD a pan.cipar
do Capital Social da SlLOCAF do Br..,i1 S.A.".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
~)e>:ld. estima e consideração. .

A Sua Excelência o Senhor
Deputadn INOCENCfO OUVEIRA
DI>. Primeiro Secretário da Cámara dos Deputndos
Jili.MiJJJ.A:IlE.
Excelentlssimo Senhor Primeiro Secretário:

Aviso nQ 875 - ALisa.

lucros

adiei·cnal

Assim, a CVRO, analisando as oportunidade de negócios

~ Companhia Vale do Rio Doce - CVRO interessa o suces-

la empresa. Tal associação assegurar-lhe-ia participação nos

de.

6,

50 do empreendimento. ~obretudo em decorrência da demanda

5.

PROJETO DE LEI N~ 1.593, DE 1991
(00 PODER EXECOTNO)

MENSAGEM N° 434191

CAP!TULO I
DAS DISPDSIÇOES GERAI~

Dispõe sobre .a tutela dtl regularidade das -licitações e dos

contratos da Administração Pública, e dá outras providên
cias_

o c O N G R E 5 S O N A C I O N A L decreta:

(ÂS COMISSOES DE CONSTITUIç~a E JUSTIÇA E DE REDAç~a: E DE

TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ~O E DE SERVIço PÚBLICO).

Art. lºA·Est. Lei puhe os crimes que tipifica e lhes define o
processo e o julgamento.

Art. 2ºrOs crimes definidos nesta Lei, aInda que simplesmen_
t~ tentados, sujeJtam os seus autores, quando funcionários públicos
além das sanções penais, à perda de cargo, emprego, função ou de man:
dato eletIvo. desde que: •
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de 1991.~,a90sto

"."'o,-f.

Ul"llOI

Do PROCF.SSO EM GERAL
, 'itiiii.õ iii' .

DA AÇÃO PENAL

CIIPíwto III
DO PROCESSO E JUtGAMENTO

Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETO-LD N~ 3.~9, DE 3 DE OUT1JBRO DE 1941

Art. 2&.

Bresília,

.........." _., .

~. 29. Sert admilida açS~ prinda nos crimn dr lll,""lQ. pilblica. ~t'it2 nlo fmin~
te!uw no pruo lepJ. cabcn.Jo lW ~'fini:s:ttrioPublico aditar a quriu. rqJudil--lI. e ofe-
tecer denú~ subsnrutiv&. intd'lit 6U todos os lermos do prOl.~, fornecer dctllm~
tos do: prova. mterpor r(Q.I,",? e•. a todo tempo, no asa de neVirmcia OOqUCTt:b.n.te, ft..
torr..ar a açlo~ parte prr.nct~.

EXCELENTfsslMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:
.:0_,

MENSAGEMN" 434 ,t·" .'

ç30.

Nos lennos do Artigo 61 da Constiluiçilo Federal, tenho. honra de submelCr l e1e,'ada
deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição d. Motivos do Senhor Mioistro da

Justiça, Oanexo projeto de lei que "Dispõe sobre a MeIa penal da regularid!!de dos lici!aÇlleS e dos
ronlrlllos da Adminislrlll;lo Pública. e dá outras providências·.

Art. 21. 5er~ admitida açao penal privada sub<idi~ri8' da
pública, se esta n~o for aJulz~da no prazo legal, aplicando-se, no que
couber, o dispo$to nos artigos 2q e '0 eo Código de Processa Penal.

Art. 22. Recebida ô dp.núncia e citado o infrdtar, terá este o
prazo de d~7. dias para aprc~entação de defesa escrita, contado da data
do seu lnterrog~tórlo, podenOa juntar documentos, arrolar 85 testemu
nhas que tiver, em número ndO 5uD~rior a cinco, e indicar as demais
provas Que pretenda produzir. I

~rt. 2}. Ou~ldas as teste~unha5 da acusaç30 e da defesa e
praticadas as diligências in~trutórias deferidas ou ordenadas pelo
Juiz, abrir-se-á, sucessivam~nte, o pralo de cinco dias a cada uma
partes para alegações finais,

Art. 24. Decorrido esse prazo, e conclu~Q os autos ao
juiz dentro de vinte e Quatro horas, terá o mesmo deI dias para prof~

rir e sentença.
. Art. 25. 08 sent~nça cabe apeI8ç~0, tnterpon!vel no p~a20

de cInco dia~. ,
Art. 26. Na processo e Julgamento da~ infraçOes penais d!

flnidas ne~ta Lei, assim cowo nas recursos e na ~xecução que lhes
digam respeito, aplicar-se-ao, 5ubsidiariamente, o Código de Processo
Penal e a Lei de Execuçao Penal.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica

Art. 20. Quando em autos ou papéis' de que conhecere", os 118
qlstrado~ ou membros dos Tribunais de Contas verlrl~arem a existência
dp Qualquer dos crimes derinido~ nesta Lei, remetet~o ao Mln1sté~io
P~bllco ~s c6pjas e os documentos necessários ao oferecimento da denun
cIa.

§ 12/0S índices a que ~e rerere este attigG não poderão &er
inferiores a dois por cento, nem superiores a cinco por cento do valor
do contrato licitado ou celebrado com dispensa de lícitaç~o.

§ 2~~O produto da arrecaoQção da multa reverterá, conforme o
caso, à ~azenda Federal, Estadual ou Municipal.

Ar~ .. 17. ~s infrações peneis, tipifi~adas n~ste Capítulo
1

pe!
t!nem. ~s lIcItações. ~ .aos contratos celebrados pela União, Estados,
DlstrIto.federal, ~unlClp~oSI e respectivas autarquias, empresas públi
cas, soc:edades de economIa mista, fundações pública~, e quaisquer ou
tras entIdades sob seu controle direto Ou indireto.

Art. 18. Os crimes definidos nesta Lei s~o de ação penal
incondicionada, promovendo-a o Ministério Público.

Art. 19. Qualquer pessoa do povo poderá provocar, para O~

efeito5 desta lei, a iniciativa do Minist~rio Público, fornece0do-Ihe,
por escrito, lnfor~aç~es sobre o' fato e sua autoria, illdicando as cir
cunstâncias.

Parágra~o único. Quando a comunicaç~o for verbal, mandará a
indicadas autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas te~

Quando au- temunhas.

CAPITULO II
DOS CRIMES

Art. 4' XDispensar a 11ci tação fora das hipóteses
em lei, ou deixar de justificar, no prat~ legal, a dispensa,
torizada:

Art. ·B'.5:/0mitir, em documento, para efeito de pré-qualificd_
ç§o, de habilitação, ou de obtenção do certificado de registro cadas
tral, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer in~"_

rir declaração falsa ou diversa da que devia ser mencionada "sobre fdtn
ju.idicamente relevante:

Pena - Ifclusão. de um a cinco anos, e multa.
Art. 92/ Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qual

quer espécie de licitação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 10. Devassar, injustamente, o sigilo de proposta apre

sentada em procedimento licitatório, ou proporcjonar a terceiro o ens~_

jo de devassá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e ~ulta.

Art. 11. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa, além da
pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou de-
siste de licitar, em razão da vantag~m oferecid~. •

Art. 12. Fraudar, em prejulzo da Fazenda Publica, licitaç~o

instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato
dela decorrente:

I - elevando arbitrariamente os preços;
11 - vendendo, c~mo verdadeira ou perfeita, mercadoria falsi

ficada ou deteriorada;
111 - entregando uma mercadoria por outra;

IV _ alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadu
ria fornecida;

V _ tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a
proposta ou a execução do contrato:

Pena - detenção, dê um a três anos, e multa.
" Parágrafo ónico. ~ aumentada a pena de um terço, se o crim~

ocorre em período de grave crise econômica.
Art. 13. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa

ou profi~sional declarado inidôneo:
Pena - detençfto, de seis meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesMa pena aquele que, declarado

inidOneo, vem a licitar Ou a contratar com a Administraçao Pública.
Art. 14. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a in.

criç&o de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promoveI,
indevidamente, a alteração, suspensao ou cancelamento de registro do
inscrito:

Pena - detenç~o, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 15. Incluir, no edital ou ato convocatório da licitação,

cláusulas ou condições que visem a comprometer o seu caráter competiti
vo:

Pena - detençao, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 16. A pena de multa cominada nesta lei consiste no paga

mento de quan~ia fixada na sentença e calculada em índices percentuais,
cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou po
tencialmente auferível pelo agente.

I - praticados com abuso de poder ou violação de dever para
com a Administraç~~ Pública; ou

11 - aplicada pena superior a dois anos.
. Art. 3<;<Consldera-se funcionário público, para os fins desta

Lei, aquele que exerce, mesmo Que transitoriamente ou sem remuneração,
cargo, emprego ou funç~o, públicos.

§ ,g~"Equlpara-se a funcionário público, para os fins desta
Lei, quem extrce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, as
sim consideradas, aJém das empresas públicas e 50ciedades de economia
mista, as demais entidades sob controle, direto Ou indireto, do Poder
Público, e as concessionárJas de obra ou de serviço público.

§ 2Q~ A. pena impon!vel será acrescida da terça parte, quando
os autores dos crimes previstos nesta Lei forem Qcupantes de ~fifgO em
comissão ou de funç~o de confiança em órgão da Administração Direta,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fUf'ldaçãa
p101ic8, outra entidade controlada direta Ou indiretamente p~lo Poder públ'ca
'úblico, e concessionária de obra ou de serviço-público. •

Pena - detençã~, de seis lnases a dois anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre' aquele que, ~enefi

ciando-se da dispensa nã~ autorizada ou não justificada de"licitação,
vem a celebrar contrato com o Poder Público.

Art. SQ~rrustrar ou fraudar, mediante ajuste ou combinaçã~,
o cáráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de ob
ter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do ob
jeto da licitação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 6Q~Patrocinar, direta ou indiretamente, int~resse pri

vado perante a Administração Pública, dando ca~sa à instauração de li
citação ou à c~lebração de contrato. cuja invalidação vier a ser decre

,tada, em ação popular constitucional. pelo Poder Judiciário:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 7Q

v Admitir, possibilitar ou dar causa a modificações ou
vantagens, inclusive prorrogações contratuais, em favor do adjudicatá
rio, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público,
sem Que estejam previst~s em lei, no ato convocatório da licitaç~D ou
nos respectivos instrumentos:

Pena - detenção, de seis meses a"dois anos, e multa.
Paragrafo único. Incide na mesma pena o outro contratante,

se obtém vantagem indevida ou se beneficia,.injustamente, das modifica_
ções Ou prorroQações ~ontratuals.
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Excelenlfssimo Senhor Presidenle da Repdblica.

~~"., .:t;!lft..C~ ,;/~

.(0":' tt /. ,:,/ ..: .....-...:;.....::::'(, .
I

Os delitos ctefmidus no anteprojeto constituem itídl.()~ de dU'pla suieic~t. pa...fih'a. \,~';In

'lllC ofendem. de um bdo. e3 bem e v.Jo,,:s da União. E'l..dos. MLfliolpios. Di'uilo FederJ1 e

respectivas autarquias,. fundaçõcs. empresas púhlicas. sociedad~s d~ econumia mlsia c demai!o
entidades sob o controle. direto e indireto. do Poder Nblico. e, de outro, OS interesses da pr6l'n.

coletivida'"

o procedimento penal das infr.çOCs tipificadas DO anteprojelo t sumário.

Em 28 de agosto de-1991.

Aviso n" 896/SG

Tenho a honra de submeter A elevad. considcr.çlo de Vossa E.xcelênci. o incluso

onrcproj~lode lei. elabaredo ~I. Consulloria Geral d. República. que estabelece nonnas deStin.d.... a . • •.• <7. - - - _ .. IJ' ifii-dI' -. .. '.. . . = m.raç""s pemus I' lca as pe o anteproJelo são todas oe ação penal pl!bliLa
tomar cfeuv. a tutel. penal d. fCgulandade do.' hcltaçôes e dos COntratos da Administraçlo Pública incondicion.da. cabendo ao Ministério Públ:co promove-Ia (CF. arL 129. I) espontane.menle (lU

O anteprojelo divide-se. na SU" estrUtura formal. em lr~' C.pltulo•• assim oroe,uoos: mediante formal provocação de qualquer pessoa do povo.

i - DAS DISPOSIÇÕES GERAJS

D - DOS CRIMES

111 - DO PROCESSO E JULGAMENTO

O teXIO ora submetido A ele,·.da conside,",ção de Vossa EACeléncia busca reneUr a Estas, Senhor Presidente, sao .., razões que me levam a submeter Aelevada apreciaçno

preocupação em dot.r o Estado de mecanismos ~geis. que viabiJizem. na esfera de PUstcutio de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei ordinária. .

criminis. 8 efetiva repressão penal dos componamentos. notadamente administrativos. que arelam a

regularidad~ das licitações e dos contratos d. ".dminislraçlio Nbhca.

Com a proposiçao em Ida, c('lmp:eta·sc. no plano d:: adl1linistração fmJnl.::"u.\ t' li..

,esUo patrimonial. J conSl1lJçaO ut"' um :'i,"lC'ma fl~nnaIjyO articu',ado. dl"shnal.1o, Jm:·l.:ir~n;',~'/': •

dilljpensar plena tutela jurídica aos. prcx:edimenlOs. de lÍl.:ítJ~ao e ~ celebração do!> CO:la.l:I" ,1",
AdrninlStraç~o No!:c.. I _

o anteprojeto conlt!m exlCnro rol de dou infrações penais qut caraclCriz.a.m nhTH"

cenll;l o Adminis'r>çAo Pllblic•.

Excelent.f.<simo Senhor Primeiro SecreWio:

Suprem-se. dessa maneira, no plano jurldicl>-pcna1, lacuna.li nomlBliv3.,c; qu~ 1J."JU

deixam de existir em funçlo. pr~isamcnLc. das DO"&{ tiIlificaçõcs penais definida., pelu ~~tol

.presenlado.

t preciso salientar que o tema versado neste Inll!projeto tem sido objc:o de pç'~ca

.lCnçlo do legislador.

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria o Mensagem n" 4 H • de 28 de

ogO<lo de 1991, d'( nxcelenlf;simo Senhor Pre.sidente da República. acompanhada de Exposi,llo.dc

Motivos do Senhor Ministro da Justiça. relativa a projeto de lei que "DispOC 50"'" a mtela penal da

regularidade das llcilllç/lcs e dos contratos da AdnililistraÇão Nblica. e dá outras providências".

. Aproveito a oportunidade para renovar o Vossa Excelência a ganuuia da minha alIA
estima e mais distinta con5ideração. __

Frnncisco Campos, quando Ministro da Justiça do Governo Vargas. ob",,,,,,u, n,

EXposiçlo ~e Motivos do Código Penal (1940). a prop6sil0 do novo delilo do impedimento.

pet;!UrbaçAo ou fn\ude de concontn<ia (CP. ano 335), que se tratava. então. de tipiticaç~o inuodul.ld.

com ç- objetivo de suprir omiSSlio legislativa. posto que se "uidava de f.lo lesivo ao, interr,..., da

Adminisll;lÇl0 Nblica. injustificadamen", doiudo Amargem da nossa lei penal (v. item n· 84).

~. .-.--"--"\
MARCOS COIMBRA ...

Secretário-Geral
da Presidênci. d. Repl!blica •

o estaMo penal brasileiro, de 1940, inspirou-se. timidamente, no Código italiano <k

1889, que oofreu, nesse ponto, forte innll!ncia da legislação penal sardo-itaJia.oa. de 1859 (cf.. ne"" A Sua E'cel~nciao Senhor
• - Depurado 1NOCtiNCIO OLIVEIRA

colido, E. MAGALHAES NORONHA. "Direilo Ptna1", vol. IV, p. 400,2" ed., 1965. SaraJva)_ Primeiro SccreWio da Câmara dos Deputados

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, SJ4s e Srs. Deputados, a infância
é Olugar-da criança. Ali ela experimenta, a partir das brinca
d.c:iras e fantasias que realiza, das expectativas que se lhe
atribui, do afeto que recebe e dá, a vida no mundo e relacio
na-se- dialeticamente com ele. Nesse tempo, o ser humano
que se prepara para a vida adulta é °maior e mais legítimo
credor do acesso à educação e à saúde, mas acima de tudo
do inalienável direito à vida. É na infância e no devido cuidado
que a ela se dispensa que está gravado o futuro do mundo,
o caminhar da humanidade, o amanhecer de cada dia.

Sr. Presidente, hoje é um dia particularmente sombrio.
Num País que se encontra ainda tão distante em termos de
assistência à infância, num País onde a dor da fome e da
desnutrição infantil tem feito ressoar a voz daqueles que, indig
nados, trazem a alma cheia de revolta com esta cruel realidade,

neste País que é o meu País, do qual faço parte como filho .
e cidadão consciente, uma trama digna das sofisticadas e mór
bidas obras literárias e cinematográficas do gênero do terror
está formada: o ,tráfico e a comercialização das crianças brasi
leiras para o exterior com o objetivo de servirem de "banco
de órgãos" para as pessoas do chamado Primeiro Mundo.

Não podemos mais fechar os olhos, calar a nossa voz
ou deixár de ouvir as reiteradas denúncias de organismo espe
cializados, muitos de ãmbito internacional, que indiciam o
Brasil como fornecedor de crianças para o holocausto da doa
ção de órgãos. É um fato! Temos de encará-lo com consciência
e. determinação, na exata proporção da nossa incredulidade.
E um fato! Demonstrável quase que diariamente nos flagran
tes de indivíduos, aos quais custa-nos reconhecer-lhes alguma
humanidade, que são encarregados de levar as crianças para
o exterior. Só no Estado da Paraíba foram identificadas 150
pessoas envolvidas com o tráfico entre as quais, 50 são advoga
dos. A situação naquele Estado é tão alarmante que se abriu
uma CPI para apurar as denúncias.

A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na
História, definiu expressamente os direitos da criança edo
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adolescente. A partir da aprovação do texto constitucional
o Brasil abandonou a doutrina da situação irregular do menor.
passando a adotar a doutrina da proteção integral da criança
e do adolescente. recomendada pelas Nações Unidas.

Faço hoje. com o espírito e o coração atravessado por
uma tristeza indizível. o meu mais dramático e contundente
apelo ao Ministro das Relações Exteriores. Sr. Francisco Re
zek à Ministra da Ação SocÍal. Sr' Margarida Procópio; ao
Sr. Secretário de Polícia Federal. Romeu Tuma; à CNBB;
à LBA: à UNICEF: enfin. a todas as entidades e autoridades
ligadas ao assunto para que dêem um basta a esta tragédia
indescritível. Apelo particularmente ao Presidente da Repú
blica. Sr. Fernando Collor de Mello. para que chame à respon
sabilidade o Governo da Itália. como receptador que vem
sendo. para que trabalhando juntos. no controle das adoçôes
ilegais. da saída e da entrada dessas crianças naquele país
possa se dar um basta a esta prática desumana. obscena e
mórbida. que vai de encontro aos principios mais elementares
da vida e da dignidade humana.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados. tenho mani
festado desta tribuna o meu irrestrito apoio a um projeto
de lei. apresentado no Senado Federal pelo Senador para
naense José Eduardo Vieira. que dispõe sobre a emancipação
da Regional Curitiba da Rede Ferroviária Federal.

Neste momento gostaria de trazer aos companheiros do
plenário algumas informações que justificam a minha posição
firme e de total apoio a essa iniciativa. E sabido que o modelo
da Rede Ferroviária Federal já está esgotado. Ele foi estabe
lecido em 1957. ocasião em que as dezoito empresas ferroviá
rias atuavam no Brasil de forma independente e desordenada.
para que. através de uma centralização. pudesse coordenar
aquele trabalho de forma mais uniforme. principalmente nos
transportes de carga. Os objetivos daquele modelo já foram
atingidos. tanto que alguma recuperação foi obtida no que
diz respeito às instalaçôes fixas. como a via permanente. por
exemplo. Também as sistemáticas de trabalho foram revisa
das. e hoje a Rede Ferroviária Federal conta com projetos.
em execução. da melhor qualidade.

O fato é que esse modelo realmente se esgotou e está
colocando a Rede Ferroviária Federal em risco de amargar
uma vida vegetativa. Isso se reflete de maneira muito drástica
em algumas regionais. como é o caso da Regional Curitiba.
que tem jurisdição sobre 3.400km de vias férreas. abrangendo
os Estados do Paraná e de Santa Catarina. A Regional Curitiba
vem dando uma resposta muito boa no transporte de cargas.
principalmente no sentido dos três portos por ela atendidos.
como o de Paranaguá. São Francisco do Sul e Antonina.

Com relação ao Porto de Paranaguá. cabe um destaque
muito relevante. Se, em temos de Brasil, a ferrovia participa
com apenas 23% no transporte de cargas. no que diz respeito
à descida da serra ao Porto de Paranaguá a participação do
trem. em relação ao caminhão. chega a 50%. Portanto. a
metade da carga agrícola, destinada à exportação. é levada
pela ferrovia.

Esse número adquire importância ainda mais significativa
se considerarmos que aquele traçado é centenário, que a linha
foi implantada por D. Pedro 11 e que as condições técnicas
são as mais rígidas. em termos de raio d': curvas e rampas.
Assim mesmo, graças ao empenho do ierroviário, esses obstá
culos técnicos têm sido superados.

Com relação ao Porto de São Francisco do Sul, neste
ano a Regional prevê uma participação da ordem de 90%
no transporte de produtos agrícolas. devendo atingir um total
de 800 mil toneladas/ano.

Já em relação ao Porto de Antonina. do total do carvão
para lá dirigido e destinado às cimenteiras de Rio Branco
do Sul, principalmente. a Regional Curitiba tem participado
com quase 100% do transporte. Mas, como esse modelo se
esgotou. a Regional vem sendo atingida diretamente. Se vem
crescendo ano a ano a sua participação no transporte de carga.
urge agora que dê um salto nesse trabalho. o que só será
possível através de uma revisão do modelo da Rede Ferro
viária.

É justamente o que prevê esse novo projeto de lei. Seria
criada uma nova empresa. com o nome de Rede de Ação
Paraná-Santa Catarina. cujo controle acionário continuaria
com a União. Como a Regional Curitiba apresenta-se. do
ponto de vista financeira, de forma muito saudável, encontran
do-se em uma situação até invejável ao longo de muitos anos
e com uma participação crescente no transporte de cargas,
com futuro garantido c a demonstração dada pela sua equipe
de que caminhar pelas próprias pernas. peço aos companheiros
de plenário total apoio a este projeto de lei.

Concluindo. Sr. Presidente. gostaria de destacar forma
muito rápida, alguns projetos preconizados para a expansão
daquele setor ferroviário. A nova linha Curitiba-Paranaguá
teve sua construção paralisada por quase 20 anos, por alegada
falta de recursos. quando é sabido que, para outras obras
menos prioritárias e inclusive menos viáveis. eles aparecem
de forma bastante satisfatória. Há. também. o novo projeto
Ferro-Oeste. que liga Guarapuava. Cascavel e Guaíra, cujo
início das obras foi desencadeado, mas o proseguimento da
sua execução está ainda na dependência de novos recursos.

Sr. Presidente. além desses projetos, temos outros de
igual importância, que estão na dependência, inclusive, de
recursos do Governo Federal, mas. como o setor ferroviário
é sempre olhado de forma marginalizada. não vem sendo
contemplado de maneira justa.

Reitero aos companheiros o pedido de apoio a este pro
jeto quando de sua tramitação nesta Casa. Terei oportunidade
de trazer mais algumas informações a esse respeito durante
o Grande Expediente.

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. o momento em
que vivemos é de angústia e, por isso mesmo, de incerteza.
Dizem alguns analistas da política brasileira que o País está
sem rumo. à deriva. A verdade é que não devemos, nós do
Congresso. nos associar aos pessimistas e profetas do caos
no momento em que a Nação precisa dos homens corajosos,
probos e competentes para a reconquista da solidariedade
popular.

Assim. Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Parlamentares, através
das palavras de um líder do nosso Estado, Mato Grosso do
Sul, Prefeito de Campo Grande, a capital, dirigida a Sua
Excelência o Presidente da República e publicadas por todos
os órgãos de imprensa do País, queremos gravar nos Anais
desta Casa o compromisso de fé que, por intermédio do Sr.
Lúdio Martins Coelho, fazemos à Nação. E mais do que isso,
a declaração solene de que sairemos fortes desta crise porque
co-responsáveis, através de um trabalho sério e honesto, pela
recuperação e pelo despertar da esperança, da confiança e
da credibilidade do povo brasileiro.
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Leio a "Carta Aberta ao Presidente da República".
"Senhor Presidente:
Sua aparente solidão é reflexo de seu próprio ama

durecimento.
Mas, creia, o senhor não está só.
Seu apelo à participação da sociedade, em geral,

e dos políticos, em particular, é a mostra maior de
seu caráter democrático.

Agora é hora de participar.
Não é a hora de se omitir.
Todos temos responsabilidade no processo de

reorganização nacional.
O País não pode mais conviver com o conflito

do fisiologismo e a preponderância de interesses pes
soais.

O quadro partidário atual não pode persistir, sob
pena de comprQmeter as instituições democráticas. Por
isso mesmo, Senhor ·Presidente, é importante contar
com partidos fortes e representantivos, lideranças ver
dadeiras e autênticas, compromissadas com o ideal de
reerguer o Brasil.

Temos que pc;nsar no Brasil, sempre.
Da nossa parte, Senhor Presidente, desde já colo

camos à sua disposição a experiência da administração
da Prefeitura de Campo Grande. Singela na expressão
de seus problemas. Mas firme na sua filosofia.

Assumimos a Prefeitura de Campo Grande, em
janeiro de 1989, completamente falida. A irresponsa
bilidade e a omissão geraram um quadro absolutamente
caótico.

Os salários do funcionalismo estavam atrasados
há meses.

O FGTS, patrimônio de nossos servidores, há qua
se dois anos não era totalmente recolhido.

As dívidas de curto e longo prazo estavam ven
cidas.

Não havia créditos de espécie nenhuma. Os salá
rios estavam defasados.

Havia greve nos postos de saúde, nas escolas muni
cipais e no transporte coletivo, por sinal ineficiente
e inoperante.

O primeiro orçamento que administramos, já esta
va com 70% comprometidos, apenas em contas atra
sadas.

Todo este caos foi construído com a omissão de
parcela representativa dos nossos políticos e de lideran
ças de nossa sociedade.

Para reconstruir o País são necessárias decisões
arrojadas, quase sempre de difícil assimilação e de pou
ca popularidade.

Durante dois anos toda a nossa administração limi
tou-se a pagar dívidas e a programa~ o futuro. Não
podíamos investir em centavo sequer. Eramos escravos
do custeio.

Neste mês de agosto, Campo Grande comemorou
seu 92º aniversário. As contas estão literalmente pagas.
Os salários em dia. Os nossos compromissos com os
órgãos federais absolutamente em ordem. Até simples
contas de luz e água, que não eram pagas há anos,
foram saldadas.

Recentemente inauguramos inúmeras obras de in
fra-estrutura e de alto interesse social, todas com recur-

sos próprios. Em Campo Grande, não se gasta mais
do que se arrecada.

A cidade mudou sua face.
Aqui, o Brasil Novo qtte 0 Senhor tanto sonha,

já é uma realidade.
Presidente Collor:
A aprovação popular de nosso desempenho nos

credencia a escrever-lhe. Campo Grande lhe deu a
maior votação proporcional dentre todas as capitais
e nunca deixou de responder a um apelo seu.

Não será nesta hora, de dificuldades, que vamos
faltar.

Conte conosco. Lúdio Martins Coelho, Prefeito
de Campos Grande, Mato Grosso do Sul."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, as virtudes que deverão
levar o Brasil para a frente, à reunificação nacional, através
do propósito invencível de bem cumprir com a nossa missão,
nos dá, mais uma vez, a satisfação de dizer que o compromisso
com a nossa fé é rever o Brasil estuante, firme na busca
do seu futuro.

o SR. ALDIR CABRAL (PTB - RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os servi
ços de telefonia no Brasil, apesar da extraordinária expansão
alcançada nas últimas décadas, estão se revelando cada vez
mais congestionados, ineficientes e sem condições de satisfazer
à crescente demanda, em especial nos grandes centros urba
nos, como o Rio de Janeiro e em toda a Baixada Fluminense.

Tudo porque, Sr. Presidente, em função do esgotamento
da capacidade financeira do Estado, têm sido escassos, pratica
mente nulos, os investimentos QO setor e até mesmo os recur
sos destinados à manutenção do sistema.

Devido à não-instalação de novas centrais e à conseqüente
não-expansão de linhas telefônicas, a atual estrutura das em
presas estaduais, notadamente a da Telerj, torna-se precária,
insuficiente, apresentando maior incidência de telefonemas
urbanos não completados, índice que se repete na estatística
das ligações de caráter nacional.

Por outro lado, a situação permite que se exacerbe a
especulação no comércio das linhas telefônicas, cuja elevação
de preços supera todos os índices do mercado financeiro, o
que é um absurdo, Sr. Presidente, uma vez que a telefonia
- serviço essencial à população - não deve servir como
alternativa a aplicações financeiras muito menos à especu
lação.

Em determinados bairros do Rio de Janeiro, onde a de
manda encontra-se completamente reprimida, são altíssimos
os custos para obtenção de uma linha telefônica, por conta
da exploração, tornando o telefone algo inacessível a ponde
ráveis parcelas da população.

Nos países desenvolvidos, que ostentam esta condição
exatamente porque investiram na formação de adequadas in
fra-estruturas, os interessados recebem o telefone devidamen
te instalado poucas horas após fazerem o pedido, pelo custo
tão-somente da própria instalação do aparelho.

Examino, portanto, com muito interesse a decisão do
Governo Collor em abrir à iniciativa privada os serviços de
expansão das redes telefônicas, fato que irá permitir a concreti
zação dos planos já previstos em áreas hoje saturadas, as
quais não são atendidas por reconhecida incapacidade da ges
tão estatal.

Há poucos dias, a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática desta Casa ouviu o Secretário
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Nacional das Telecomunicaçôes. Dr. Joel Marciano Rauber,
que reafirmou o propósito de se agilizar a contratação de
empresas privadas para exercer o importante papel de contri
buir na construção da infra-estrutura dos serviços de telefonia,
tal como ocorre em inúmeros países, e que lamentavelmente
ainda não é realizado no Brasil, em face de se ter isolado
o setor sob o estrito controle do Estado. vale repetir, incapaz
e ineficiente p<\ra administrá-lo.

Espero que o posicionamento do Governo Collor em
privatizar área de tanto interesse para a sociedade, realmente,
produza resultados efetivos e até imediatos, Sr. Presidente.
para que a população do Rio de Janeiro e de todo o País
possa contar com serviços de telefone eficiente, sobretudo
livres da exploração e dificuldades de atendimento que ora
tanto caracterizam o setor.

o SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (PMDB - PB. Sem reunião
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de 7 a 12
do mês de julho deste ano, reuniu-se, em Curitiba, Estado
do Paraná, a 20' Assembléia Geral Ordinária da Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil.

Essa reunião foi marcada pela preocupação dos inúmeros
grão-mestres das vinte e sete unidades da Federação e, mais
ainda, os grão-mestres adjuntos e mestres que representam
mais de duas mil lojas maçônicas neste País.

Lá se reuniram, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para
analisar e debater a conjuntura nacional e fixar o ponto de
vista dessa instituição milenar. que é a maçonaria, em face
dos problemas brasileiros.

Dessa reunião surgiu um manifesto dirigido à Nação,
no qual se analisam a situação econômica deste País, a situação
política, o problema ecológico e o próprio futuro da Amazô
nia. Esse é um manifesto de grandes ensinamentos e que
está à disposição de toda a Nação. para que se ret1ita em
torno dele.

Quero, Sr. Presidente. integrar ao meu pronunciamento
este importante manifesto, a fim de que conste dos Anais
desta Casa.

Aproveito. ainda. a oportunidade para registrar que é
inadmissível. mesmo num país que vive a profunda crise em
que estamos mergulhados, que um ilustre Deputado, na sema
na passada, tenha vindo ocupar a tribuna desta Casa para
fazer manifestações graciosas em torno de todas aquelas que
foram primeiras-damas neste País, inclusive a atual. É inadmis
sível que se ocupe a tribuna do Parlamento para fazer conside
rações dessa ordem.

Foi profundamente infeliz o pronunciamento do Depu
tado. O pedido de dcsculpas feito, em seguida, por outro
prócer do PRN não serve para apagar a falta de sensibilidade
do procedimento do Deputado Euclydes Mello.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a tranqüilidade de
quem é homem da oposição, tcnho sido cáustico, muitas vezes,
com o Sr. Presidente da República, na crítica aos projetos
que tem mandato para cá, quando estes não coincidem, a
meu ver, com os interesses do povo brasileiro.

Quero afirmar aqui que desconheço, em relação a qual
quer primeira-dama desta País, inclusive em relação à atuai,
quaisquer fatos que possam desaboná-Ias ou manchar sua hon
ra à frente da LBA. Não devemos confundir as coisas, nem
nos aproveitar de certas situaçt1es. Se queremos criticar o
Governo, enfrentá-lo, mostrando as suas mazelas, não precisa
mos buscar na figura da primeira-dama qualquer elemento
que sirva para mutilar e para criticar em profundidade o Go-

vemo. Não merece essa senhora as críticas que tem recebido.
As denúncias merecem, sim, apuração. Se verdadeiras, mere
cem punição os executivos da LBA. Que fique de lado a
primeira-dama. Esta não pode sofrer objeção mesquinha por
parte de setores da classe política, porque os verdadeiros res
ponsáveis estão aí. E haveremos de, se necessário. cobrar
deles, mas nunca daquela que, como um símbolo, conduziu
a LBA durante este período.

O SR, NEUTO DE CONTO (PMDB - Se. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados o Governo
tem que governar. A Câmara dos Deputados e o Congresso
Nacional aprovaram desde o dia 15 de março de 1990, todas
as medidas fundamentais enviadas a esta Casa pelo Poder
Executivo, principalmente no que tange à reestruturação dos
Ministérios, à privatização de empresas, ao confisco do dinhei
ro. E nos parece que tudo que aqui chegou, o que aqui aportou
foi aprovado e náo teve, como não tem, esta Casa a responsa
bilidade dos desmandos, da desorganização em que vive o
País, principalmente agora quando o desequihbrio económico
toma conta da Pátria.

Neste momento em que até as classes políticas estão de
sencontradas e a turbulência social se faz presente, a mídia
tem realçado, nestes últimos 17 meses do atual Governo todos
os atos do Sr. Presidente da República, destacando-os até
deixando de lado o próprio País.

E neste momento em que a sociedade está se levantando,
quando o País se sente muito débil, passamos a fazer uma
reflexão bastante profunda para buscarmos as causas desses
problemas e para saber por que chegamos à situação em que
nos encontramos; vemos que o Governo está muito frágil.
e que os problemas do INSS ainda não foram apurados, inclu
sive da própria LBA. Assistimos na imprensa a homens da
qualidade do Prefeito da cidade de Blumenau, Victor Sassi,
dizer ao Jornal Diário Catarinense que um lobista que atua
junto ao Ministério da Saúde o informou que havia a sua
disposição, recursos suficientes para a construção de um hos
pital de 150 leitos, mas condicionou essa liberação a uma
comissão que certamente teria o endereço certo: o seu bolso.
O Prefeito, indignado, rejeitou a oferta e perplexo concluiu
que a corrupção continua solta.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, lamentavelmente o Go
verno está procurando, através do "Emendão", a governa
bilidade para o País mas em muitas oportunidades atirou pe
dras nos empresários, nos trabalhadores e nesta Casa. Hoje,
volta a procurar apoio legislativo, pois aqui, embora haja
algumas disputas, nunca faltou aprovação às matérias básicas
para que S. Ex', governasse o País.

Estamos hoje diante de mais um impasse. Por isso volto
a reafirmar, Sr. Presidente, que Governo tem de governar
e o Poder Legislativo tem de estar aqui para fazer as leis,
para colaborar, para ajudar o nosso País, os nossos Estados
e os nossos Municípios.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB -CE. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, o pronun
ciamento de vários companheiros nas últimas sessões expres
sam o sentimento de preocupação da sociedade brasileira
quanto a esse processo de corrosão que se verifica no âmbito
do Poder Executivo e nos diversos segmentos do Poder Público
do País.

Esse processo de desgaste, de deterioração faz com que
a classe política pense, reflita na busca de um caminho que
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possa levar nosso País a uma solução. E o Presidente da Repú
blica não tem contribuído nesse sentido. Pelo contrário, ao
anunciar pela imprensa alterações na Constituição, conseguiu
levar mais intraqüilidade para os Estados, principalmente
àqueles mais pobres, ameaçando retirar a alavanca de seu
desenvolvimento - os fundos de investimento e o Fundo
Constitucional.

S. Ex') também levou a intranqüilidade àqueles que mili
tam na área da educação, quando falou em retirar o percentual
mínimo que a Constituição consagra para investir em educa
ção, fruto de uma luta histórica do eminente Senador João
Calmon, e em suprimir a gratuidade do ensino superior, con
quista dos educadores e da comunidade educacional brasileira.
E agora, mais uma vez, assusta os trabalhadores do serviço
público quando ameaça retirar-lhes a aposentadoria por tempo
de serviço e a estabilidade. Segundo um leitor do Correio
Braziliense numa carta àquele jornal, a retirada da estabilidade
seria o mesmo que deixar os servidores ao sabor da manipu
lação do Poder Executivo. O instituto da greve estaria amea
çado porque o servidor, ao lutar por seus direitos, teria como
resposta a demissão imediata, porquanto não mais teria estabi
lidade no emprego.

Ao apresentar esse elenco de alterações à Constituição
S. Ex' deveria trazer a proposta de entendimento nacional,
objetivando, acima de tudo, ajudar a construir este País. Neste
momento; mais do que nunca, S. Ex' tem a responsabilidade
de um presidente eleito - nem que tenha sido por um equí
vóco do povo - depois de tantos anos em que não tivemos
eleições. Nele a nossa gente - os mais ricos e os mais pobres
- depositava as mais caras esperanças, confiando naquela
imagem projetada através da mídia, de que traria a solução
para os nossos problemas.

Infelizmente, em apenas um ano de Governo, trouxe-nos
a desesperança, o caos e a incerteza do futuro. Ainda é tempo
de se voltar ao bom senso e de os homens preocupados com
o destino da Nação juntarem-se às for~as deste País na constru
ção de um futuro que esta Pátria merece.

O SR. GILVAM BORGES (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estamos
vindo uma vez mais à tribuna desta Casa de Leis para dizer
da nossa alegria, satisfação e emoção de ter acompanhado
em nosso querido Estado do Amapá a luta de um povo. Refi
ro-me à comunidade indígena de Daçá, que há mais de cinco
décadas luta pela demarcação de suas terras.

Tivemos a satisfação de receber dos Srs. Sydnei Possuelo
e José Mancin informativo da Fundação Nacional do Índio
- Funai - comunicando que foi encaminhada ao Ministério
da Justiça relação de 31 áreas, em todo o País, as quais após
homologação do Sr. Presidente da República, deverão ser
definitivamente demarcadas.

São elas: Kaxinawá Nova Olinda, Tikuna de Santo Antô
nio, Daçá, Barreira da Missão, Cuia, Gavião, Marajaí, Natal/
Felicidade, Paracuhuba, Recreio/São Felix, Lagoa Comprida,
Bakairi, Parabubure, Paresi, Tadarimana, Tirecatinga, Buriti,
Nioaque, Pilade Rebuá, Porto Lindo, Turé/Mariquita, Barão
de Antonina, Rio Areia, Rio das Cobras, São Jerônimo, São
Marcos, Toldo de Chimbangue, Xapecó, Araribá, !catu e
Vanuire.

Acredito que a Nação brasileira começa a tomar uma
posição de reconhecimento da dívida que tem para com os
povos indígenas.

Congratulo-me com o Presidente da República e com
o Presidente da Funai, que, em ação conjunta, começam a

fazer justiça aos povos indígenas que ficaram por muito tempo
à mercê da ganância e da absurda devastação da sua cultura.

Sr. Presidente, agrade'ço à Funai e ao Presidente da Repú
blica e mando um grande abraço ao povo da comunidade
de Daçá, no Amapá. Estamos próximos de obter os títulos
definitivos e a garantia da terra para aquela comunidade.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e Sr" Parlamentares, a
'corajosa derrota imposta aos golpistas pelo povo soviético
foi aqui ovacionada e saudada pela unanimidade dos eminen
tes integrantes desta Casa.

Cab'e-nos, agora, com a mesma coerência, saudar a resis
tência do povo brasileiro contra aqueles que pretendem gol
pear a nossa Constituição.

Todos os setores da sociedade, sem exceção, se levantam
para rejeitar a chantagem do "Emendão".

Se houve vacilo por parte da maioria dos Governadores,
que preferiu se calar diante da chantagem urdida pelo Governo
Federal, condicionar - a rolagem da dívida dos Estados ao
compromisso explícito de apoio às suas propostas de emendas
à Constituição - a verdade é que a sociedade civil, através
das suas entidades representativas, não hesitou em momento
alguIl} posicionar-se contra o autoritário "Emendão".

E bem verdade - justiça seja feita - que lideranças
políticas dos mais diversos partidos representados no Con
gresso se levantaram com dignidade para rechaçar essa inicia
tiva despropositada do Governo Collor.

Sindicatos, associações profissionais, entidades civis e re
ligiosas estão se manifestando contra essa tentativa de suprimir
conquistas sociai~ obtidas com a Constituição de 1988. Esta,
na verdade, é a intenção principal embutida no "Emendão".

Sob ó pretexto de solucionar a falência do Estado, bus
ca-se impor um retrocesso que a sociedade não está disposta
a aceitar.

Ao transformar a Constituição na vilã do descalabro em
que o País se encontra mergulhado, pretende-se na verdade
distorcer a realidade, apontando uma falsa solução.

A falência que atolou o País nessa crise é a falência das
classes dominantes; a falência do projeto de dominação dessas
classes. Vivemos na última década a transição do poder militar
para o poder civil, mas sem colocar em risco o projeto autori
tário e antipopular de desenvolvimento.

É esse modelo que está falido. Não se trata de mutilar
a Constituição para assegurar uma sobrevida a esse modelo.
O que é preciso, Sras. e Srs. Parlamentares, é que o País
se coloque de frente ao futuro.

A exemplo dos países do Leste Europeu, cujo processo
de superação de modelos burocratizados e arcaicos tanta admi
ração tem merecido - inclusive daqueles que aqui no seu
país sempre propugnaram a exclusão da participação popular
em qualquer esfera das decisões - chegou a hora de fazermos
a nossa revolução. Não com armas em punho, mas com ampla
mobilização social. Com a efetivação das reformas abortadas
pelo Golpe de 64.

Vamos dar um basta às dissimulações e artifícios. Vamos
encarar de frente o dilema histórico do nosso País. Ou criamos
condições políticas para viabilizar as reformas estruturais ne
cessárias, ou vamos nos afundando sempre mais, de "Emen
dão" em "Emendão".

Não queremos um remendo constitucional para adiar as
verdadeiras reformas. Por isso, rejeitamos com veemência
o "Emendão".
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o SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o professor,
médico e cientista Dr. Winnicott, que estudou a sociedade
como um todo no mundo, definiu a sociedade democrática
madura como sendo uma sociedade bem ajustada aos seus
membros individualmente sadios. Isto é: uma sociedade é
madura quando a qualidade psicossocial se coaduna com a
qualidade da maturidade individual que caracteriza seus mem
bros sadios.

Sr. Presidente, estamos assistindo em nossa sociedade
a toda uma transformação dessa teoria dos indivíduos sadios.
Estamos vendo o Presidente da República solicitar a modifi
cação da Constituição que será revista em 1993. Isso nos lem
bra o trabalho que esse professor fez com indivíduos adultos
maduros que compõem a sociedade. Existe uma tendência
natural no sentido de criar, recriar e manter o arranjo)nstitu
cional democrático necessário para salvaguardar a liberdade.
Nenhum povo vive sem liberdade. Resta-nos, então, saber
qual a proporção em nossa sociedade de indivíduos adultos
com maturidade psicossocial, que um país deve possuir para
criar e preservar a tendência democrático-libertária natural
de um indivíduo são. Ou, inversamente, qual a proporção
de indivíduos contrários à liberdade na sociedade. Calculou-se
essa parcela através de um estudo científico: uma sociedade
está representada pela equação lOO-(x +y +z), ou seja, deter
mina-se o valor de cada indivíduo dentro de uma sociedade
através do grau de maturidade desse indivíduo. Se as pessoas
possuem suficente maturidade podem somar-se, para que o
progresso pessoal de um indivíduo possa adquar-se ao pro
gresso do todo e bem qualificar a noção de responsabilidade
social.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos diante de uma
sociedade totalmente desarrumada. Precisamos definir e quali
ficar os indivíduos sadios nesta nossa sociedade. Muito obri
gado.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na semana retrasada, no Quartel
de Marinheiros do Rio de Janeiro, aproximadamente 20 mili
tares foram presos sob a acusação de que não queriam assistir
a uma aula.

Não foi bem isso o que ocorreu. Na verdade, a responsa
bilidade por esses acontecimentos passa por nós, Parlamen
tares. Explico: na votação do Projeto de Lei n° 1.390, esta
Casa revogou dispositivo que concedia abono no valor de
Cr$9.322,OO aos cabos e graduações inferiores a esta categoria,
ao mesmo tempo em que concedeu reajuste de 47%. Só para
se ter uma idéia, Sr. Presidente, um recruta, que em junho
recebia Cr$17.355,00 - passou, eu julho - após o reajuste
de 47% e retirado o abono - a receber Cr$12.688,OO. Na
realidade, sofreu uma redução de 26% em seu salário. Com
relação ao salário do cabo, houve também uma redução de
10% e com referência ao do aprendiz de marinheiro, uma
redução de 47%.

Diante disto, é fácil perceber a verdadeira causa dos con
flitos. Esses servidores, na linguagem popular ficaram alopra
dos quando receberam o contracheque. E a responsabilidade
recai sobre esta Casa, que aprovou de afogadilho as alterações
propostas ao Projeto de Lei n9 1.39O, por mensagem do Execu
tivo. Não tivemos um dia sequer para estudar essas alterações.

Para completar, Sr. Presidente, há um outro fato curioso,
e estou denunciando-o antes de sua consumação. A Banda
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro,

com aproximadamente 140 componentes, na sua totalidade
constituídos por sargentos, encontra-se em Brasília em cumpri
mento do dever. Seus integrantes foram obrigados a vir a
esta Capital. Estão aqui desde sexta-feira e permanecerão
até domingo. No sábado, abrilhantarão o nosso desfile de
comemoração do Dia 7 de Setembro. O curioso é que estão
aqui sem direito a receber diárias. Isto é um absurdo. É muito
importante pensar na situação desses sargentos que estão em
Brasília a serviço. Seu almoço tem-se resumido a arroz e bucho
num dia, arroz e galinha fervida no outro. À noite, logica
mente, servem-lhes canja: restos da galhinha que são jogados
na água novamente. De vez em quando, comem arroz e guisa
do de repolho.

Realmente, Sr. Presidente, trata-se de um abuso por parte
das autoridades que não se justifica. Esses militares estão
aqui coagidos, em cumprimento do dever. O militar tem direi
tos, e seus direitos devem ser reconhecidos.

Apelo ao Congresso Nacional no sentido de que atente
também para a situação dos servidores militares da União,
que se têm mantido calados, ao longe do tempo, porque a
disciplina os faz agir assim. Podemos, com toda certeza, me
lhorar um pouco a situação de vida desses militares.

O SR. RUBEM BENTO (Bloco - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, neste dia
quero fazer referência a um empresário que acreditou no Nor
te brasileiro e criou a Rede Amazonas de Televisão. Falo
de Felipe Daou, que há duas décadas vem empreendendo
um trabalho dinâmico e sério, sobretudo porque acreditou
na Região Amazônica.

A Rede Amazonas de televisão atualmente abrange toda
a Amazônia Ocidental, levando informações e notícias a todos
os habitantes do interior dos Estados de Roraima, Amapá,
Acre, Rondônia, e principalmente, Amazonas.

Ontem, dia 1° de setembro, a Rede Amazonas come
morou mais um ano de existência, com a certeza de ter cum
prido as finalidades a que se propôs desde a sua criação.
O Dr. Felipe Daou é um amazônida, homem experiente e
de visão, que soube acreditar naquela região para onde levou
todo o seu esforço, seu sacrifício, seu dinheiro, seus bens.
Sua ação tem sido expandida por toda a região da Amazônia
Ocidental. Congratulo-me com esse empresário, porque acre
ditou que Roraima, Amapá, Acre, Amazonas e Rondônia
poderiam transformar-se futuramente, em uma grande reserva
nacional e que o Brasil poderia dispor de toda aquela região
para ~ seu desenvolvimento.

A Rede Amazonas de Televisão os meus parabéns, sobre
tudo pela certeza de que continuará a prestar à população
interiorana do meu Estado, Roraima, as informações neces
sárias para que não fiquemos tão isolados do resto do País.
Ao Dr. Felipe Daou, minha homenagem neste dia.

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados uma
reforma constitucional prematura, anterior à revisão prevista
pela própria Carta para 1993, conta hoje com estímulos vindos
de diferentes direções. Há, sob vários aspectos, um clima
propício, posições consensuais - como a que resultou do
encontro entre o Presidente Collor e os governadores - e
uma ,mobilização em marcha, em nome da governabilidade.

E preciso que se acrescentem a essa atmosfera os elemen
tos objetivos das prioridades bem determinadas e dos cami
nhos para a viabilidade na difícil instância do Congresso. Do
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contrário, o processo de mudança sabidamente de alto custo
político, poderá tomar rumos inesperados, agravando proble
mas que hoje pesam na agenda política e econôqlica do Go
verno.

Existe em pauta uma multiplicidade de reformismo. Uma
coisa é a pretendida mudança de dispositivos que a equipe
econômica do Governo considera responsáveis pelo desequi
hbrio das finanças públicas e até pela irredultibilidade da infla
ção. Caminho diverso seria o da reforma de fundo, como
na mudança do sistema de governo.

A nova experiência democrática brasileira - coroada
precisamente com a promulgação da Constituição de 1988
- está revelando que as tensões e os conflitos da prática
democrática podem exigir esforços suprapartidários para bus
car, no diálogo e no pacto, soluções que não puderem ser
encaminhadas pelos condutos rituais do regime. A chamada
crise de governabilidade não tem raízes no período autoritário.
Ela é produzida pela própria arquitetura democrática, por
defeitos originais de cálculo e de construção, e principalmente,
por imperfeições de uma Constituição forçada pelas circuns
tâncias a se transformar em colcha de retalhos doutrinária,
metodológica e ideológica.

A equipe econômica do Governo pôs no índex 33 artigos
da Constituição, sublinhando aqueles que drenam os recursos
do Poder Executivo, entravam a modernização do Estado
e prejudicam os movimentos de abertura e de competitividade
do nosso processo de desenvolvimento, dentro da estratégia
do salto primeiro-mundista. A partilha dos recursos da União,
sem que tenha ocorrido, como se alega, correspondente trans
ferência de encargos aos Estados e Municípios, teria empo
brecido o Governo Federal, embora dele continue sendo exigi
do o financiamento de despesas com saúde pública, educação,
habitação, assistência social, saneamento etc.

Terá condições o Governo Collor de comandar a reforma
dos seus sonhos sem antes montar uma base parlamentar con
sistente e confiável? Poderá compensá-la através do apoio
de governadores, tirando partido da situação em que se encon
tram de estreita dependência financeira da União?

Um debate nacional sobre o tema parece etapa imprecin
dível. Os objetivos reformistas do Presidente da República,
dos governadores, dos partidos terão que ser cortejados com
as tendências e expectativas dos outros setores da sociedade.
Não se quer, afinal, uma reforma que resulte apenas numa
substituição de erros e frustrações, como -afirma a página de

.opinião do jornal O Globo, do dia 15-8-91.

Na verdade, Sr. Presidente, Sr~S Deputados, é preciso
uma reforma abrangente e profunda na política econômica,
estrutural, administrativa e social de nosso País. As reformas
devem ~yr iniciadas e apresentadas por esta Casa do Congresso
Nacional, pelo Executivo e por toda a sociedade brasileira.

Cada -brasileiro deve participar e dar a sua parcela de
contribu'ção. Deve haver uma mobilização nacional; é preciso
criar-se uma comissão de notáveis com autoridades represen
tativas dos diversos segmentos da sociedade, para que as refor
mas comecem a se processar e culminem com a revisão Consti
tucional prevista para setembro de 1993.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos
presenciado, nos últimos meses, o fechamento de centenas
de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal
em municípios do interior do País.

A desativação dessas agências e postos de serviços bancá
rios provoca prejuízos irreparáveis às pequenas cidades do
interior do País, as quais dispõem do apoio apenas do banco
oficial, seja o Banco do Brasil, seja a Caixa Econômica Fede
ral, seja o Banco do Nordeste.

Esse é o caso de Maracaçumé, às margens da BR-316,
no Estado do Maranhão, localidade que não pode absoluta
mente prescindir da agência da Caixa Econômica Federal nela
situada. A agência da Caixa Econômica em Maracaçumé serve
não apenas aos agricultores, pecuaristas e garimpeiros que
transitam por essa promissora cidade, mas também a todos
os municípios maranhenses de Godofredo Viana, Cândido
Mendes, Cacutapera e Luis Domingos.

Toda região de Godofredo Viana conta tão-somente com
essa agência da Caixa Econômica Federal situada em Maraca
çumé, na BR-316. Embora se observe um rápido crescimento
nessa cidade do interior maranhense, não existem na locali
dade quaisquer outras agências de bancos oficiais ou privados.
Dessa forma, não se pode permirtir, e as populações locais
não podem entender, o propalado fechamento da agência
local da Caixa Econômica Federal.

Isso nos leva, inclusive, a meditar sobre as reais finali
dades dos bancos oficiais de crédito, em especial da Caixa
Econômica Federal, uma entidade com participação total do
Governo Federal, que cumpre exatamente esse papel que
lhe foi destinado, de promotor do desenvolvimento econômico
e social do País.

Regiões pioneiras ou de desenvolvimento recente, como
Maracaçumé representam por excelência, não apenas o campo
ideal de atuação da Caixa Econômica Federal, mas também
uma área promissora em termos de negócios presentes e futu
ros, para essa instituição.

Isso posto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazemos desta
tribuna um veemente apelo ao Sr. Presidente da Caixa bconô
mica Federal no sentido de que mantenha em funcionamento
a agência bancária da Caixa de Maracaçúme, no Estado do
Maranhão.

Essa decisão fortalecerá, sem dúvida, a agricultura, a
pecuária e as atividades de garimpo nessa região, assim como
representará importante ajuda do ponto de vista social, com
a manutenção do emprego de mão-de-obra na região e redução
do êxodo rural para as grandes cidades.

Era o que tinha a dizer.

O SR. BENEDITO DE FIGUEIREDO (Bloco - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
chego a este plenário hoje, depois de ter passado o dia de
ontem no recesso do lar, onde, com maior acuidade, pude
ler a Folha de S. Paulo. E gostaria de fazer referência aos
editori'ais "Sinais de Desgoverno", "A República da Ignorân
cia", este último o primeiro de uma série de reportagens que
o jornal fará sobre o ensino no País.

Gostaria de pedir a V. Ex" Deputado Nilson Gibson,
a transcrição nos Anais da Casa do artigo do jornalista Clóvis
Rossi, sob o título "O rei está nu"

Não vou lê-lo, embora distribua cópia xerox do mesmo
aos meus colegas, pela falta de tempo e pela condescendência
de V. Ex· em me dar a palavra nesta tarde. Mas gostaria
de solicitar a todos os Parlamentares e aos brasileiros em
geral que lessem esse artigo porque realmente traduz com
maestria, com simplicidade o quadro caótico da situação brasi
leira, não de ingovernabilidade, mas de falta de Governo.
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Está de parabéns o jornalista Clóvis Rossi. Se cada um
de nós, Parlamentares, tivesse oportunidade - e tenho certeza
de que muitos assim o fizeram - de ler este artigo, se todos
os brasileiros fossem alfabetizados e pudessem ler este artigo.
se S. Ex', o Presidente da República, Fernando Collor de
Mello, tivesse a humildade de reconhecer no artigo de Clóvis
Rossi aquilo de que o Brasil precisa. tenho certeza de que
todos, de mãos dadas, encontraríamos a saída para o caos
que, na minha e na visão de todos os brasileiros, se instalou
neste País.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. Ex' será
atendido, na forma do Regimento.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O rei está nu
Clóvis Rossi

São Paulo - O primeiro passo para se tentar sair de
uma crise é reconhecer corretamente os fatores que nele inci
dem. No caso brasileiro. é preciso perder de vez os pudores
que habitualmente cercam o tratamento ao Presidente da Re
pública. É preciso, antes de mais nada, reconhecer que Fer
nando Collor de Mello não tinha a menor condição para gover
nar o País.

Não tem formação, específica ou genérica. suficiente.
Era (e é) apenas informado, o que não basta. Não tinha expe
riência administrativa suficiente. Foi prefeito de Maceió e
fez uma gestão medíocre, foi obscuro deputado federal e go
vernou Alagoas por apenas dois anos, marcados pela piro
tecnia e não por qualquer obra que o credenciasse a dar o
imenso salto que deu. Pior ainda: Fernando Collor de Mello
não tem sequer a humildade para reconhecer tudo isso.

Embarcou em uma aventura (a candidatura presidencial),
como embarcaram à época incontáveis outros que acabaram
apenas fornecendo o lado folclórico da campanha presidencial.
Pela lógica e pela biografia, Collor deveria ter sido mais um
deles.

Ganhou porque soube, como nenhum outro, mostrar-se
como não era. Fez·se de antipolítico num momento em que
a sociedade estava (como está) saturada dos políticos. Sua
única qualidade real era ser novo, ao menos em idade, em
um país que se cansara do velho e com razão. O problema
é que ser jovem, por si só, não significa absolutamente nada.

Em todo o caso, Collor elegeu-se, e só os alucinados
podem pretender afastá-lo do cargo à força ou torcem pelo
seu total fracasso. A esmagadora maioria, mesmo entre os
oposicionistas, sabe que todos pagarão a conta de mais um
fracasso.

O problema é, então, insolúvel? Talvez seja, pelas carac
terísticas da personalidade do presidente. Mas, acuado pela
crise, ele pode ter um ataque de bom senso, reconhecer suas
limitações e aceitar dividir o governo, em úma espécie de
parlamentarismo branco. Ilusão excessiva? Talvez, mas é o
que resta. Ainda há gente séria que se dispõe a ajudá-lo.
Mas o tempo se esgota com uma velocidade quase soviética.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço
a transcrição nos Anais da Casa da excelente matéria publicada
hoje no Correio Brazlliense em que o Ministro do Exército,
General Carlos Tinoco, faz uma radiografia exata dos graves
problemas que ameaçam a Amazônia brasileira.

Além de provar mais uma vez a necessidade urgente da
implantação do Projeto Calha Norte, o ministro adverte para
outros projetos da mais alta importância que estão a merecer
mais atenção por parte do Governo Federal. para que a Ama
zônia possa ser realmente integrada ao Brasil.

Por oportuno, quero também registrar a sentença lapidar
proferida pelo General Rodrigo Octávio e que hoje se encon
tra na entrada de vários quartéis da região amazônica:

"Árdua é a missão de defender e desenvolver a
Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos
antepassados em conquistá-la e mantê-la."

A extensa faixa da fronteira norte, praticamente desabi
tada, com subsolos extremamente ricos e distante dos centros
de poder do País, o narcotráfico. o descaminho e o contra
bando. os freqüentes conflitos envolvendo índios, garimpeiros
e mineradoras e o intenso interesse internacional em assuntos
da Amazônia estavam a exigir o urgente aumento da presença
do Governo naquela remota região, a fim de garantir a sobe
rania nacional e a integridade territorial, coibir as atividades
ilegais e assistir as populações, na maioria indígenas, afligidas
pela carência de recursos sociais básicos e indefesas às inves
tidas da civilização.

A preocupação com o cenário acima descrito levou o
então Presidente José Sarney a adotar uma estratégia que
acelerasse a integração dessa área ao ecúmeno nacional. Dessa
forma, nasceu o Projeto Calha Norte.

Coordenando e integrando ações de vários ministérios
e órgãos públicos, com prioridade para a faixa de fronteira,
o Calha Norte teve início com o Projeto Piloto Tabatinga,
cujo objetivo foi criar uma pequena localidade, pouco mais
do que apenas uma guarnição militar, uma infra-estrutura
política, econômica e social que lhe possibilitasse surgir como
pólo de desenvolvimento naquele extremo ocidente da Ama
zônia, cujas populações sentiam forte atração por Letícia,
importante cidade colombiana.

Em seguida, com base nessa experiência, foram imple
mentados os seguintes projetos especiais:

- relações bilaterais - com a recuperação e adensa
mento dos marcos limítrofes;

- aumento da presença brasileira - com base na ação
pioneira das Forças Armadas e no apoio logístico que elas
podem prestar, especialmente o Exército, aos órgãos públicos
e às populações que se instalarem junto às suas bases, que
contam com instalações de saúde, escolas e sistemas de abaste
cimento de água, alimentos, energia, comunicações e trans
porte;

- aumento da oferta de recursos sociais básicos - com
a implantação de instalações de saúde, fixas e volantes (bar
cos), inclusive dois pequenos hospitais (Iauareté e São Gabriel
da Cachoeira), creches e sistemas de água e energia, interiori
zação de médicos e dentistas pelo Pasei, fornecimento de
farmácias básicas, recuperação de salas de aula, construção
da Escola Agrotécnica de São Gabriel da Cachoeira (19 e
2° graus), e implantação do Colégio Agropecuário de Benja
min Constant (29 grau) c do Centro de Treinamento Profis
sional de Tabatinga;

- incremento das ações da Funai - com a demarcação
de 38 áreas indígenas e a criação de 13 florestas nacionais;

- ampliação da infra-estrutura viária - por meio de em
barcações entregues aos municípios para intensificar o trans
porte fluvial, sendo as rodovias apenas sistema complementar.
Carecem de fundamento, portanto, as precipitadas afirmativas
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que atribuem caráter exclusivamente militar ao referido pro
jeto.

A mensagem do Presidente Collor ao Congresso Nacio
nal, na abertura da P Sessão Legislativa do corrente ano,
demonstra claramente o caráter prioritário deste projeto, ao
qual é conferida feição de programa de governo. Estão pre
vistas ações nas áreas de telecomunicações, defesa aérea, defe
sa naval, defesa terrestre, ensino fundamental, energia elétri
ca, saúde, assistência e previdência, transporte rodoviário e
administração, o que evidencia uma significativa participação
de organismos civis neste empreendimento.

Dessa forma, o cidadão fardado espera de todos os seus
irmãos brasileiros o engajamento decisivo nessa verdadeira
cruzada que representa a integração da Amazônia ao restante
do País, resguardando-a do interesse estrangeiro e assegu
rando condições que possibilitem a ocupação de tão extensa
área, de forma ordenllda, com a correta utilização de suas
terras agriculturáveis, a preservação das regiões onde seja
mais conveniente o extrativismo e a exploração organizada
de suas imensas riquezas minerais e hídricas, em benefício
de toda a sociedade.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, num mo
mento em que o Chefe da Nação libera verbar para o Rio
de janeiro, São Paulo, Nordeste e oferece condições para
a sustenção da Zona Franca de Manaus, o que não conde
namos, esperamos que o nosso Pará e a chamada Amazônia
Oriental sejam melhor aquinhoadas pelo Poder Central.

Até esta altura nenhuma das nossas legítimas pretensões
foram atentidas, conforme o memorial que tive a honra de
entregar, pessoalmente, ao Presidente Fernando Collor de
Mello.

Tanto isso expressa a verdade que o Secretário de Desen
volvimento Regional, Dr. Egberto Baptista, delcarou, em Be
lém, que não há recursos para as eclusas de Tucurui, para
a Rodovia Santarém-Cuiabá nem para o asfaltamentoa da
Transamazônica, enquanto os jornais noticiam que, na última
sexta-feira, em São Paulo, o Governo Federal destinou mais
de 180 bilhões de cruzeiros, o que constitui uma contradição
com as delcarações do Secretário de Desenvolvimento Regio
nal.

Nesta oportunidade, manifestando, mais um vez, nosso
protesto, desejamos endossar e inserir nos Anais desta Casa
o texto do telex endereçado ao Exm9 Sr.Presidente da Repú·
blica.

TELEX A QUE SE REFERE O ORADOR

Exm9 Sr. Deputado
Osvaldo Sampaio Melo
CfP/TLX.: 132/91.

Levamos ao conhecimento de V. EX'! teor da mensagem
que nesta data as classes empresariais do Parah, estão dirigindo
a Sua EX'! Sr. Presidente da República.

"CfP/TLX.:-13I19I...l
As classes empresariais signatarias do presente, ao ensejo

das declarações do secretário de desenvolvimento regional Dr.
Egberto Baptista de que no Governo de V. EX'!, não havera

recursos para conclusão das eclusas de Tucurui, impedindo a
execução da Hidrovia Araguaia/Tocantins, uma das metas priori
tárias pelo Exm9 Sr. Governador Jader Fontenele Barbalho, bem
como, a conclusão e pavimentação da rodovia Santarem-Cui
bah, paraaqual jah existem recursos federais de Cr$5,2 bilhões,
e para a qual o GovenLO do Parah Jah liberou a verba de Cr$2,2
bilhões, oriundo de recursos do orçamento do estado, e ainda
a pavimentação da transamasonica, estas duas ultimas obras via
rias de importancia vital para o desenvolvimento economico de

. nosso estdo e progresso social de sua população, vem manifestar
a V. EX'!, sua inconformidade míte tais declarações, por represen
tarem a postergação de obras prioritarias e inadiaveis para o
estado do Parah. No caso especifico da rodovia BR-163, a Santa
rem-Cuiabah, em que hah recursos federais alocados no orça
mento da União, esperam as classes empresariais venha o Gover
no de V. EX'!, a liberar os recursoso disponiveis para essa obra
no orçamento geral da União para 1991.

Cordiais Saudações,
Federação das industriais do Estado do Parah - Fiepa
Presidente - DR. Fernando de Souza Flexa Ribeiro
Centro das industriais do Parah - CfP
Presidente - Sr. Luizinho Bartolomeu de Macedo
Federação do comercio do Estado do Parah - FECEP
Presidente - DR. Domenico Falesi
Associação comercial do Parah - ACP
Presidente - Sr. Delio Mutran
Federação da Agricultura do Estado do Parah - FAEPA
Presidente - Dr. Carlos Xavier

Federação das Associações de Micro e Pequena Empresas
do Estado do Parah - FAMPEP

Presidente - Dr. Messias Forte Filho
Associação de Bancos do Estado do Parah, Amazonas e

Acre
Presidente - Dr. Alexandrino Moreira
Associação de Supermercados do Estado do Parah- AS-

PAS
Presidente - Sr. Oscar Rodrigues
Clube de Diretores Lojistas de Belém - CDL
Presidente - Sr. Fernando Yamada
Sindicato da Industrial da Construção Civil - Sinduscon
Presidente - Dr. Domingos Amaral A. Nunes".

O SR. ELIO DALLA-VECCHIA (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
louvável em todos os sentidos a iniciativa do Senador José Eduar
do, represtante do Estado do Paraná, expressa em seu Projeto
de Lei n9 221191, em tramitação nesta Casa. Propõe o ilustre
Parlamentar que a Superintendência Regional de Curitiba, res
ponsável pela malha ferroviária dos Estados do Paraná e de
Santa Cararina, seja desmembrada da Rede Ferroviária Federal,
transformando-se em uma empresa vinculada ao Ministério da
Infra-Estrutura, com a denominação de Rede Viação Paraná
- Santa CAtarina S.A.

A Rede Ferroviária Federal é, hoje, uma empresa oe enor
mes proporções, distribuída pelo território nacional, com todas
as suas diferenças regionais de ordem econômica e social. Seus
problemas, das mais diversas naturezas, são geridos por uma
administração central, sediada no Rio de Janeiro, e que conta
com o apoio de doze superintendências regionais que cobrem
todo o espaço geográfico brasileiro. Ela é responsável por mais
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de 22 mil quilômetros de linhas, o que corresponde a 73%
do Sistema Ferroviário Nacional.

Com essas características gerais, a Rede afasta-se dos con
ceitos modernos da descentralização administrativa, compro
metendo a eficiência operacional e comercial de diversos trechos
ferroviários, que, de outra forma, poderiam se tornar atraentes
em termos econômicos. Embora fragmetada em diversas supe
rintendências regionais, a Rede Ferroviária se constitui em uma
única entidade jurídica, devendo apresentar, anualmente, um
único balanço. Dessa forma, as deficiências de algumas superin
tendências, responsáveis por regiões brasileiras não tão desevol
vidas, são compensadas pelos superávits apresentados por seg
mentos ferroviários mais rentáveis, como é o caso da Superin
tendência Regional Curitiba. Com esse procedimento, que con
siste na uniformização financeira da Empresa como um todo,
o lucro dos trechos mais viáveis é pulverizado em diversas outras
atividades, comprometendo o necessário reinvestimento nas li
nhas de retomo financeiro garantido.

Os Estados do Paraná e de Santa Catarina apresentam,
no contexto econômico brasileiro, altíssimo desempenho agrícola
e industrial, gerando grandes volumes de carga de natureza
ferroviária. A produção exibe índices crescentes, o que deve
exigir uma eficácia operacional e técnica da empresa operadora
que permite o atendimento da demanda com a confiabilidade
necessária. Mas isso só se tornará possível se o resultado de
seu desempenho vier a ser aplicado em seu próprio território,
e não utilizado para sanear as naturais e, em alguns casos, até
mesmo justificadas insuficiências de outras regionais.

Sr. Presidente, nobres Parlamentares com esse projeto de
lei o ilustre Senador quer dotar os Estados do Paraná e de
Santa Catarina de uma empresa de transporte que trabalhe em
perfeita sintonia com os programas estaduais de desenvolvimen
to, com vistas à prosperidade comum.

A aprovação desse projeto de lei poderá representar o
início de uma mais que necessária reformulação no sistema de
transporte no Brasil, hoje completamente inadequado às suas
caractéristicas físicas. Um País com essas dimensões não pode
depender do transporte rodoviário no nível aqui constatado:
quase 60% das cargas brasileiras se deslocam por caminhões,
modalidade que apresenta o mais alto consumo de combustível
por toneladas transportada.

Por estas razões, Sr. Presidente e nobres colegas, e por
diversas outras que, devido à limitação do tempo, não conse
guirei enumerar, integro-me àqueles que preferem o dinamismo
das estruturas empresariais enxutas ao absoletismo burocrático
que caracteriza a maior parte das nossas grandes empresas esta
tais.

Conclamo os Srs. Deputados ao apoimento dessa impor
tante proposta.

o SR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, e Srs. Deputados, a Câmara das
Empresas Brasileiras de Capital Nacional enviou-nos impor
tante documento que relata de forma concisa a irregularidade
no pagamento de f~etes às frotas próprias de três companhias
multinacionais que lidam com a distribuição de combustíveis
no País.

Reforçando as afirmações da Cebracan, que há mais de
um ano se empenha em denunciar o caso, veio a público
a reportagem inserida na edição, de abril de 91, da revista
Transportador Moderno, na qual se acham expostos os fatos
que envolvem esse procedimento criminoso, motivo de um
inquérito policial, ainda inconcluso, a cargo do Dr. Ivan Ma
noel de Oliveira, integrante da Delegacia Fazendária da Polí
cia Federal, em São Paulo.

É o Tesouro da União sendo dilapidado em nome de
interesses privados. Senão vejamos.

Sabem muitos dos senhores que se adota no Brasil o
Frete de Uniformização de Preços, fundo responsável pelo
pagamento de todos os transportes de combustíveis em nosso
território.

Pois bem. Esses recursos, administrados pelo Departa
mento Nacional de Combustíveis, visam estabelecer preços
equivalentes para o álcool, a gasolina e o diesel nos diversos
municípios do País. O sistema funciona como uma balança
em que o reduzido custo do transporte nas regiões distribui
doras equilibra o dispendioso abastecimento das localidades
mais distantes.

Conforme determinação legal, usufruem desse mecanis
mo apenas as empresas transportadoras particulares, sendo
o lucro que auferem do serviço repassado ao preço final dos
combustíveis.

Ocorre que nas chamadas áreas-cidade, estabelecidas
num raio de 40 quilômetros a partir das bases de distribuição,
empresas como a Shell, a Esso, a Petrobrás ou a Atlantic
devem dispor de frota própria para o atendimento de até
50% da demanda dos doze principais mercados brasileiros.
Ou seja: havendo locaute dos autônomos no setor, garante-se,
pelo menos, metade do abastecimento normal.

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por estarem
proibidas de explorar o comércio de transporte de combus
tíveis, as companhias distribuidoras percebem, em razão dessa
incumbência, apenas o ressarcimento de seu custo operacio
nal, excluído o lucro. Assim determinam as leis.

Qual o problema então?
O problema é que, na prática, as distribuidoras têm sido

remuneradas pelo serviço de transporte executado nas áreas
cidade através do mesmo valor que caracteriza o frete pago
às transportadoras autônomas. Em outras palavras, embolsam
a parcela relativa ao lucro, sem que o Departamento Nacional
de Combustíveis tome qualquer providência a respeito.

Não bastasse esse assalto ao Erário Público, do qual são
acusadas nominalmente as distribuidoras Esso, Shell e Atlan
tic, eclodem denúncias acerca da organização de empresas
transportadoras "testas-de-ferro" capazes de, numa flagrante
burla à legislação, viabilizar para aquelas multinacionais essa
atividade tão rentável.

Em suma. tenta-se ganhar de todos os lados e, o que
é pior. sob a conivência do órgão federal responsável pelo
setor.

Ora, senhores, o caso é grave. A solução, urgente.
Por que motivo estará paralisado o inquérito, em mãos

da Polícia Federal, destinado a apurar esses abusos? Faltam
explicações. Iremos cobrá-las!

Outrossim, estaremos atentos ao processo administrativo
que pede a cassação do registro das falsas transportadoras
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de Carga Própria, em curso no DNER. Uma análise isenta
é o mínimo que se espera. E já se espera demais, senhores.
Muito obrigado.

O SR. NOBEL MOURA (PTB - RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
repudiar veementemente o fechamento do garimpo Bom Futu
ro, o maior do Brasil, localizado em Ariquemes, Estado de
Rondônia. E sobre o assunto quero que faça parte do meu
discurso o telex de S. Ex' o Prefeito de Ariquemcs, Sr. Ernan
des Amorim, que diz:

"Na qualidade de filiado ao Partido Democrático
Trabalhista, ocupando o cargo de Prefeito do Muni
cípio de Ariguemes, em Rondónia, e exercendo signifi
cativa liderança popular e política neste Estado, onde,
recentemente, assistimos à filiação de um terço da As
sembléia Legislativa no PDT, tendo conhecimento, in
clusive na imprensa nacional, e conhecendo suas ra
zões, cumpre-me esclarecer:

I - Como Deputado Estadual promovi a libera
ção da jazida mineral de Bom Futuro (estanho) aos
garimpeiros de meu Estado.

2 - Como Prefeito, defendo sua exploração na
forma prevista na Constituição brasileira, que através
do art. 174, § 4", define a prioridade do direito de
lavra à cooperativa garimpeira, onde estas atuassem
quando da promulgação da Constituição.

3 - Estas posições confrontam com os interesses
do Instituto Brasileiro de Mineração, que através do
Dr. Roberto Marinho na "Rede Globo de Televisão",
proprietário de empresas de mineração com interesses
no Estado de Roraima e Rondônia (serra dos Pacas
Novas) e do Sr. Lacombe, no Estado de São Paulo,
principal acionista do grupo Paranapanema, que pre
tende manter monopólio do estanho no Brasil. Finan
ciam e promovem, inclusive éltravés de parlamentares,
a difamação de meu nome, visando a enfraquecer o
movimento garimpeiro no Brasil, tendo em vista imi
nente reforma do texto constitucional, no qual se pre
tende excluir a atividade de extração mineral que não
seja desenvolvida por cartéis, cujos lucros fogem do
povo brasileiro.

4 - Em decorrência desta estratégia, de desmora
lização dos garimpeiros, que através da mídia, nos últi
mos anos, são qualificados como depredadores da natu
reza, genocidas, e mais recentemente narcotraficantes,
pretendem os cartéis da mineração excluir do povo
brasileiro dos benefícios, dos bens que a natureza lhes
dispôs, promovendo-se o clima adequado junto à opi
nião pública para, quando da revisão do texto constitu
cional, excluir-se aquele e outros artigos que repre
sentam avanço democrático e parâmetro de justiça so
cial."

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR, ODELMO LEÃO (PRN - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados,
o mês de setembro é um mês importante para a Fundação
da Safra de Verão 91192. Neste mês é que são tomadas as
decisões de plantio.

O produtor, para decidir, leva em consideração 3 fatos
principais:

1. o resultado obtido na safra anterior;

2. as medidas anunciadas pelo Governo no que tange
ao VBC, PM e condições de financiamento;

3. as perspectivas de mercado no ano seguinte.
Nesta época tem-se procurado oferecer aos produtores

o máximo de informações e análises. Neste sentido os técnicos
do Governo e das entidades de classe já preparam-se para
desempenhar este importante papel.

Srs. Deputados, é assim que acontece em anos agrícolas
normais. Nós não estamos num ano normal. Afinal tivemos

'vários programas de ajustes econômicos que infelizmente au
mentaram a desorganização da economia agrícola.

Neste cenário de incertezas nós temos que tomar muito
cuidado ·com o que falamos. Um pronunciamento descuidado
de uma autoridade ou líder rural pode estimular decisões erra
das.

Neste momento existem dois fatos que podem ser explo
rados negativamente e influenciar a posição dos produtores:
as taxas do crédito rural e as perspectivas dos preços dos
produtos agrícolas no ano que vem.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tenho acompanhado
de perto o esforço que o Governo está fazendo no sentido
de melhorar as taxas do crédito rural e as condições de renego
ciação das dívidas. Em várias oportunidades fui porta-voz
dos companheiros e das entidades de classe no encaminha
mento de sugestões sobre estes assuntos. Eu fui muitas vezes
ao Presidente do Banco do Brasil, Dr. Lafaiete Coutinho,
e sinto-me na obrigação de reconhecer a sensibilidade do Dr.
Lafaiete na discussão dos problemas e na adoção de soluções
para os mesmos, que passo a citar: adiantamento de recursos
para a colheita do café; a renegociação de dívidas; recursos
para pré-plantio; os recursos para custeio.

O Dr. Lafaiete Coutinho, se mostra presente e adota
um ~o?1portame~to de muita prudência e habilidade, sempre
na vlsao construtIva do papel que o Banco do Brasil representa
para o sucesso da produção agrícola.

Registro este fato no sentimento de que o Banco do Brasil
é o aliado confiável da classe produtora e parceiro da alavan
cagem do processo de reconstrução da agricultura brasileira.

Assim, espero que os Parlamentares apóiem todas as ini
ciativas para o banco ajudar a agricultura, em especial no
que se refere à autorização para emissão de 302 bilhões em
títulos, que retorna ao Congresso para qualificação dos mes
mos. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

ASRA. TERESA JUCÁ (PDS - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na sema
na passada, comemorou-se a Semana Nacional da Criança
Excepcional.

Sob o tema "Educar é Integrar", mais uma vez se coloca
para toda a sociedade o grande esforço realizado por segmen
tos organizados da sociedade, e em especial pela Federação
Nacional das APAE.

Convivi diretamente com o trabalho, a abnegação e com
as lições de vida dados por tantos e tantos deficientes em
Roraima.

Aprendi com eles e, sobretudo, desenvolvi uma parceria
de amor e dedicação que marcaram a minha vida.

O tema deste ano desenvolvido pela Federação, tão bem
presidido pelo colega Deputado Flávio Arns, é sem dúvida
a pedra de toque da relação que precisa ser ensinada, estimu
.ada e desenvolvida no nosso Paí~.
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A educação e a integração são fatores determinantes para
a mudança de vida de milhares de portadores de deficiências
no nosso Brasil.

Educar não só os deficientes, mas sobretudo os que os
rodeiam. Integrar a todos pelo amor, carinho e compreensão
são lições de sabedoria e respeito ao próximo.

Em Roraima, procuramos levar a educação e sobretudo
a profissionalização aos portadores de deficiências.

Educamos. treinamos, cuidamos, empregamos e sobre
tudo integramos centenas de deficientes do nosso Estado.

Realizamos um trabalho sem quartel e contamos com
muitos aliados, familiares, técnicos sociais, médicos. terapeu
tas, um grupo abnegado e motivado pela necessidade de mudar
costumes e tabus.

É importante registrar também a grande ajudã"iía orien
tação e no apoio direto realizado pelo Hospital Sarah Kubits
chek, que através do Dr. Campos da Paz esteve presente
neste grande esforço realizado em Roraima.

Gostaria. por fim. de apelar ao Governo Federal para
que apoiasse as APAE de forma substancial. já que muitos
passam hoje por extrema necessidade.

A decisão política de resgatar os deficientes na sua condi
ção e na sua cidadania plena deve ser tomada por todos.

No País. hoje. mais de 15 milhões de brasileiros precisam
desta esperança.

Muito obrigada.

o SR. SIGMARINGA SEIXAS (P5DB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, traze
mos aos funcionários do Banco do Brasil e à Associação Nacio
nal dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB. nossa
solidariedade diante da instituição sitiada.

Assistimos a um complexo reordenamento de valores e
posturas com alterações profundas em todo o planeta. No
bojo desta "crise", importantes interesses se movem no sen
tido de definir urna nova ordem mundial. Os países emergen
tes. possíveis concorrentes num mundo de espaços limitados.
estão com suas perspectivas seriamente ameaçadas:

A busca de espaços é impiedosa e desumana e não raras
vezes, abrigadas nas asas de belos discursos "éticos"'. introdu
zem-se as amarras do colonialismo e da servidão.

Portanto. há que estar alerta. A utilização política que
os países do Primeiro Mundo fazem dos instrumentos multila
terais tem crescentemente se caracterizado pela imposição
de restrições que. ao abrigo de belas intenções teóricas, invia
bilizam o avanço rumo à independência, rumo ao pleno desen
volvimento.

O caso da desativação do Banco do Brasil é típico dentro
desse contexto. Instrumento ímpar e poderoso de sustentação
do processo de produção rural do Brasil, vocação inconteste
da última fronteira agrícola disponível no planeta. vinha pro
duzindo resultados supreendentes. Estão aí as culturas da soja,
do milho, da laranja, do trigo, o desenvolvimento da produção
de frangos, de alimentos em geral. Em poucos anos saímos
do nada para principais produtores mundiais. desbancando
nações com sólida tradição nestes mercados.

Não é, pois, surpresa para nós que nas entrelinhas das
negociações da dívida externa brasileira tenham surgido tantas
ações desestabilizadoras do Banco do Brasil. Quem não se
lembra do famoso "empréstimo de US$500 milhões". ofere
cido para a "modernização" do sistema financeiro nacional.
que na verdade propunha a extinção da rede bancária oficial?

Sabe-se que a maioria dos condicionantes hoje existentes
na política econàmica em implantação preparam a abertura
do mercado brasileiro às multinacionais. principalmente nas
áreas da informática e do sistema financeiro. A estratégia
é o enfraquecimento. por todas as formas. dos instrumentos
sérios existentes.

Documentos decorrentes das negociações, lidos com cui
dado .. mostram, com clareza, toda a extensão desta estratégia.

E de estarrecer a postura de muitas autoridades governa
mentais na condução destas negociações. A subserviência aos
poderosos interesses externos se alia à arrogância com que
tratam as coisas dentro do País.

Uma série de medidas estão sendo desenvolvidas à revelia
do Congresso e da própria sociedade.

Há que se envidarem esforços para que esses diretores
do Banco do Brasil, que. legislando por portarias, contra a
Constituição. colocam-se a serviço do desmantelamento da
instituição. tenham que se explicar adequadamente ante os
representantes do povo.

o SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC -AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. a
passagem da Semana da Pátria. que, por si só. é motivo de
júbilo e de comemoração em todos os pontos do território
nacional, desde a grande cidade até o mais longínquo vilarejo
do interior do País. assume para o meu Estado uma signifi
cação muito especial, que estimaria ressaltar desta tribuna.

É que. no dia 5 de setembro. se comemora o Dia da
Emancipação Política do Estado do Amazonas.

É a nossa Festa da Independência. A antiga Capitania
de São José do Rio Negro, criada, por Carta Régia de 3
de março de 1755. nos confins ocidentais do Estado do Grão
Pará e Maranhão, com foros de Comarca única para todo
o território da capitania. foi elevada, através da Lei n? 582,
de 5 de setembro de 1850. à categoria de Província do Amazo
nas, ocorrendo posteriormente o desdobramento da Comarca
Primitiva de São José do Rio Negro em três circunscrições
judiciárias: Manaus. Solimões e Parintins. Cinco de setembro
é. por isso mesmo. a data magna do calendário cívico do
meu Estado, e a semana em que se comemora a independência
política do nosso País lá é denominada "Semana do Amazonas
e da Pátria"'.

Registro a efeméride, da tribuna desta Casa. com o pensa
mento voltado para a minha terra. para o imenso território
da maior unidade da Federação, praticamente vinte por.cento
da superfície do País. vivendo hoje um dos momentos mais
críticos de sua história.

A própria organização e administração do território esta
dual é pautada por enormes dificuldades e, para grande parte
da população do interior. a vida é de sacrifícios de toda ordem.

As grandes distâncias. os graves problemas de desloca
mento entre as cidades do interior e destas para a Capital.
a rarefação demográfica. ultimamente agravada com o incre
mento da migração de famt1ias inteiras. congestionando ainda
mais os bolsões de pobreza da periferia urbana de Manaus.
a desagregação do sistema produtivo tradicional. estes são
alguns dos problemas que desafiam os Governos Estadual
e Federal. os órgãos de desenvolvimento regional e aqueles.
como nós, que representam, no Congresso Nacional, o povo
amazonense.

Nesse contexto crítico e desafiante, a Zona Franca de
Manaus, inserida nos Municípios de Manaus e Rio Preto da
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Eva, transformou-se em alternativa de sobrevivência econô
mica de todo o Estado.

Mas a própria Zona Franca de Manaus, que representa,
realmente, o sustentáculo maior da economia amazonense,
enfrenta atualmente uma crise sem precedentes, com declínio
acentuado de produção industrial, queda das importações e
iminê,ncia de desemprego em massa.

E de esperar que o quadro se modifique substancialmente
com os resultados que se esperam da série de medidas recente
mente adotadas pelo Governo Federal, com vistas à revitali
zação da ZFM.

Que ela se torne, efetivamente, área de comércio interna
cional. E que o seu fortalecimento viabilize a irradiação, para
todo o interior do Amazonas, dos benefícios do desenvol
vimento econômico e social. Que o Estado inteiro, exibindo
hoje sinais evidentes de estagnação econômica, veja encerrado
o ciclo da contradição, por abrigar um dos maiores pólos
industriais da América Latina .e, ao mesmo tempo, registrar,
em grande parte do interior, um dos maiores índices de pobre
za deste País.

São os votos que estou formulando, SI. Presidente, nesta
Semana do Amazonas e da Pátria, saudando a coragem, a
determinação, o espírito de luta e a capacidade de resistência
do povo do meu Estado, neste 1419 aniversário de sua indepen
dência.

o SR, JABES RABELO (PTB - RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - SI. Presidente, Sr1' e Srs. Deputados, tendo
em vista o novo quadro institucional do mercado agrícola
brasileiro, pela primeira vez, o Governo Federal conseguiu,
ao sancionar a Lei Agrícola nQ 8.171/91, redefinir a política
de abastecimento e formação de estoques públicos reguladores
e estratégicos de produtos agrícolas.

Entretanto, o panorama agrícola apresenta uma rigidez
de oferta e constante expansão de demanda no que diz respeito
aos produtos da alimentação básica do povo brasileiro.

A realidade dos fatos demonstra que, enquanto os preços
dos principais produtos agrícolas estão deprimidos, a sua cota
ção no mercado internacional vem subindo, o que faz aumen
tar a insegurança verificada entre os produtores rurais, de
que é exemplo mais recente a manifestação de protesto em
preendida pelos plantadores de soja..

Por outro lado, em muitos casos as vantagens obtidas
com a implantação de uma política de garantia de preços
mínimos são muitas vezes neutralizadas pela política de admi
nistração dos estoques públicos reguladores e estratégicos ado
tada pelo Poder Público.

É do conhecimento público que, apesar de o Governo
Federal deter grande parte dos estoques reguladores, princi
palm«nte, dos cereais, os grandes e tradicionais compradores
dos produtos agrícolas acabam recuando do mercado e provo
cando uma. redução na demanda e nova tendência à baixa
dos preços agrícolas, já comprimidos. Essa realidade, por sua
vez, levou a um novo quadro nas operações de Aquisição
do Governo Federal (AGF) e de Empréstimo do Governo
Federal (EGF).

Cabe, portanto, ao Governo Federal lançar mão de uma
política transparente de seus estoques de tal forma que, ao
colocá-los no mercado, exerça a sua função precípua de regula
dor de preços e produtos agrícolas.

Mas, como estamos vivendo em um Brasil novo, emba
lado por ventos que desejamos sejam, realmente, democrá
ticos, não se pode admitir que a movimentação verificada

nos níveis de estoques de produtos agrícolas em todo o País,
em operações de AGF e EGF, só seja divulgada. oficialmente,
com seis meses ou mesmo um ano de atraso.

Desta forma, entendemos que o Governo Federal deve
ter a obrigação de promover mensalmente essa divulgação,
a fim de que os poderes públicos, os produtores e os consumi
dores possam acompanhar de perto a evolução de um assunto
que para eles é fundamental, democratizando-se, assim, um
setor vital para a economia brasileira.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos Parla
mentares desta douta Casa para a aprovação desta proposição.

o SR. RUBERVAL PILOTTO (PDS - Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estão
a sociedade brasileira, o Congresso Nacional e o Governo
Federal na expectativa do que resultará da apresentação e
apreciação do "Emendão" que o Executivo Federal nos sub
meterá.

A Imprensa Nacional tem feito farta divulgação deste
processo dando conta dos contatos que o Governo da União
vem fazendo com os Srs. Governadores Estaduais, na busca
do apoio fundamental ao "Emendão", conclamando-os, mais
uma vez, à necessária e extemporânea situação do entendi
mento nacional.

Sabem, entretanto, o Governo, a sociedade brasileira
e o Congresso Nacional que o fundamental apoio político
neste processo não depende somente da consulta ou de simpa
tia de muitos dos Governadáres Estaduais, porquanto são
várias e diversas as arenas de discussão política às quais deverá
freqüentar a análise de tal medida.

Inconteste a necessidade já histórica do entendimento
nacional, produto da singular situação sócio-econômica do
Brasil, ainda de outros tempos. Vale-nos lembrar, contudo,
que, independentemente do importante posicionamento dos
Srs. Governadores Estaduais, a classe parlamentar precisa
ser melhor considerada pelo Governo nesse processo, enquan
to instrumento efetivo de representação do povo brasileiro
na fiscalização e no controle dos atos do Governo, sem o
que restaria desequilibrado o frágil tecido democrático que
instrui o papel dos Poderes da República.

Há que se registrar a importância da consulta aos partidos
e às lideranças políticas representadas no Congresso Nacional,
que aqui se encontram também por expressa delegação eleito
ral do povo desta Nação na busca dos elevados interesses
de toda a coletividade.

Ademais, trata o "Emendão" de um dispositivo que pre
tende alterar tópicos constitucionais importantes, muitos dos
quais se revestem da maior importância na conquista de bene
fícios e direitos de cidadania e justiça aos brasileiros.

Ota, uma discussão de tamanho calibre, no meu entendi
mento, passa necessariamente pela consulta aos mais diversos
segmentos da nossa sociedade, da qual somos os legítimos
representantes, sob pena de que se esteja sobrevoando os
mais elementares princípios democráticos que se acham inscri
tos na nossa Carta Magna, fruto de uma luta histórica que
se registrou neste País.

Sem desconsiderar, contudo, a importância da çonsulta
que fez o Governo aos Srs. Chefes dos Executivos Estaduais,
cabe-se salientar a estes e ao próprio Executivo da União
que o Congresso Nacional não deverá abrir mão de suas prer
rogativas no sentido de promover um amplo e necessário deba
te nacional sobre a matéria.

Muito obrigado.
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o SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna parlamentar dar o meu depoimento pessoal
sobre um país que acabo de visitar na con~ição de observador
internacional. Trata-se da República da Africa do Sul.

Esse povo, Sr. Presidente, tem sido alvo, nos últimos
anos, de análise e críticas, em razão do sistema do apartheid
que admitia a separação racial na convivência nacional. Daí
por que, na primeira hora, o estado de espírito de quem
vai à África do Sul é o de resistir a toda forma de discriminação,
até pela índole e tradição brasileiras. O que se vê, porém,
na Africa do Sul de hoje, é uma nação em processo de transfor
mação e mudança. O Presidente Frederic W. De Klerk e
o parlamento sul-africano, com o apoio da população e maioria
dos partidos políticos, vem implantando regras legais de liber
dade e democracia plena. No próximo dia 14 será realizada
uma histórica reunião dos vários grupos, inclusive étnicos,
em que se buscarão os pontos de convergência para a discussão
e votação, o mais rápido possível, da futura constituição demo
crática da África do Sul. Várias leis e decretos que separavam
grupos foram revogados.

Em companhia do Senador Cid Sabóia Carvalho e do
Deputado Ricardo Izar, estive com representantes de todos
os partidos sul-africanos, inclusive do Congresso Nacional
Africano, liderado pelo Sr. Nelson Mandela, que simboliza
para o mundo a luta anti-racial.

O que se percebe, em todos os diálogos, é que cada
um se propõe a ajudar, nesse momento de efetiva mudança.
Os sul-africanos tentam um novo pacto social, em que a convi
vência de brancos e negros seja definida em todos os níveis,
inclusive de gestão político-administrativa do Estado.

Nesse contexto, há algumas vozes radicais e discordantes,
representadas pela direita e esql,lerda extremadas, em cujos
propósitos não há a possibilidade da sobrevivência conjunta,
mas sim o ódio e a vingança. Felizmente, pelo que se observa,
é realmente minoria, quem assim pensa e age.

Diante desse novo contexto da África do Sul, qual a
posição do Brasil? É justamente esse aspecto que desejo enfa
tizar: o Brasil suspende urgentemente as sanções contra a
África do Sul, credenciando o seu embaixador em Pretória,
ou terá prejuízos econômicos nas relações de troca, certa
mente irrecuperáveis. E por que isto? Tanto porque o Go
verno do Sr. De Klerk está convictamente empenhado nas
mudanças, quanto pelo fato de que países como a Argentina,
o Uruguai, o Paraguai, a Comunidade Européia, o Japão,
o Canadá, a França e tantos outros já suspenderam essas
sanções e suas representações diplomáticas lá funcionam nor
malmente.

. A balança comercial entre Brasil e África do Sul pode
crescer rapidamente a nosso favor. A recente visita do Sr.
Mandela e o fato de ele ter aceito sentar-se à mesa das atuais
conversações são elementos que justificam, numa visão huma
na e pragmática, a suspensão das sanções, as quais, em última
análise, só prejudicam o Brasil e as populações pobres sul-afri
canas, pois o resto do mundo tem outro comportamento. Até
os vizinhos africanos comerciam com a RAS e os grandes
nunca deixaram de fazê-lo por vias transversas.

A África do Sul é um país rico. Lá existem Primeiro
Mundo e Terceiro Mundo. Em Soweto, onde estive, as favelas
dispõem de banheiros de fiber glass, energia elétrica, centros
comunitários, escolas... A pobreza é desafiadora, porém em
níveis menores do que a existente no Brasil. Destaque-se que
a África do Sul representa 4% da área total da África, com-

porta 6,5% de toda a população e cabe ao país 25o/c do produto
nacional bruto de todo o continente. 400;( de toda a produção
industrial, 45o/c da produção mineira (é o maior produtor
de ouro e diamantes do mundo), 66% de todo o consenso
de aço e energia elétrica, 46% de todos os automóveis e 36%
de todos os telefones.

Do ponto de vista político, a integração entre os cerca
de oito min,ões de brancos e 25 milhões de negros terá que
passar pelas divisões dos próprios grupos étnicos. Os brancos
provêm, regra geral, de alemães, holandeses e ingleses e os
negros compreendem pelo menos nove grupos ou tribos, das
quais as numericamente mais importantes são os zulus (oito
milhões com a liderança que cresce no país do Sr. Buthelezi),
os xhosas (três milhões cuja liderança é do Sr. Nelson Man
dela), os sothos do norte e do sul, os tswanas, os shangaan
tsongas e os swazis. Note-se que entre os negros há conflitos
violentos de uma tribo com a outra, daí o Sr. Nelson Mandela
ser mais um líder externo do que interno na África do Sul.
Vencer essas diferenças é a tarefa política atual dos sul-afri
canos, cuja fortaleza econômica e liderança na África Austral
tornam os seus problemas acompanhados de perto pela comu
nidade internacional.

Sr. Presidente, no momento em que o Presidente Fernan
do Collor visita a África (de oito a 14 de setembro), parece
ser o instante propício para ativar os relacionamentos bilate
rais. E é este contexto da nova África do Sul, cuja integração
com os demais países africanos (principalmente na África Aus
tral) a cada dia aumenta, que não pode ser esquecido, sob
pena de o Brasil contrariar a própria realidade mundial, que
ultimamente vem suspendendo as sanções contra os sul-afri
canos. Contra o regime do apartheid, sempre fomos e seremos,
em coerência com o nosso passado de Nação que contou com
o braço negro no seu nascimento. Porém, na hora de mudan
ças, negar o apoio aos sul-africanos, seria o mesmo que não
desejarmos relacionamento com a URSS porque foi um país
comunista, até bem pouco tempo.

O Presidente Collor, com a lucidez de um chefe de Esta
do, observará essa realidade africana, vinculada à RAS, nessa'
sua viagem e com certeza a nossa política externa evoluirá
para posições que integrem cada vez mais os interesses brasi
leiros à comunidade internacional.

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem a palavra
V. Ex\ em nome da Liderança do PMDB.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para nossa
s~rpresa, nesse fim de semana e mesmo nos jornais de hoje
tIvemos a notícia, através da Liderança do Governo, de que
o projeto de política salarial e o projeto relativo ao salário
mínimo estão para ser totalmente vetados pelo Sr. Presidente
da República. Isto nos surpreende, Sr. Presidente, porque
ambos os projetos são resultado de um amplo acordo que
envolveu todas as bancadas de Oposição nesta Casa. E mais
do que isso,. grande parte desse acordo e também esses proje
tos que aqUI aprovamos são resultado também de um acordo
com o próprio Governo, através de suas Lideranças nesta
Casa.

Cito apenas os pontos que foram resultado de acordo
com as bancadas e as Lideranças do Governo. E o Deputado
Humberto Souto, que hoje está anunciando a possibilidade
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de vetos, exatamente por problemas técnicos na elaboração
dos projetos, participou dessas negociações. S. Ex' é uma
pessoa a quem respeito muito, até pela vontade que tem,
em determinados momentos, apesar de todas as dificuldades,
de entabular uma negociação nesta Casa. S. Ex' faz um esforço
tremendo e muitas vezes consegue convencer o Governo da
necessidade de avançar na negociação, da necessidade de ce
der em alguns pontos.

Então, o Deputado Humberto Souto tem todo o meu
respeito pelo trabalho que está fazendo como Líder do Gover
no, mas S. Ex~ ficará muito mal nesta Casa e com as bancadas
de Oposição se porventura se confirmarem vetos aos aumentos
bimestrais, aos reajustes quadrimestrais e aos 4,02% de ganho
real a cada quadrimestre que teriam os trabalhadores, isso
porque a proteção às remunerações que vão até três salários
mínimos foi resultado de um amplo acordo, não envolveu
apenas as bancadas de Oposição, mas também a liderança
do Governo nesta Casa.

Confirmo aqui, Sr. Presidente, que o reajuste bimestral,
a proteção para quem ganha até três salários mínimos, a possi
bilidade de termos um ganho real até 4,02% a cada quadri
mestre, a possibilidade de uma reposição a cada quadrimestre
do que o trabalhador perdeu nos quatro meses com relação
à inflação, tudo isso foi resultado de um acordo com a Lide
rança do Governo nesta Casa.

O que não foi resultado de acordo - até entendo o
veto, e vamos disputar esse veto neste plenário - foi o salário
de 46 mil cruzeiros no mês de outubro, e a proteção de três
a sete salários mínimos, as antecipações mensais a partir de

"1992. Isto não foi acordado com o Governo. Embora não
aceite como lógico, não concordo com o veto do Governo.
Poderíamos disputar os votos neste plenário, no momento
de apreciar os vetos, mas votar aquilo que se acertou com
as bancadas, como os 42 mil cruzeiros, as antecipações bimes
trais, os reajustes quadrimestrais, o ganho real de 4,02% a
cada quadrimestre não pode ser vetado. Se isso acontecer,
ficará muito difícil para as bancadas de Oposição, daqui para
diante, fazer qualquer negociação com a Liderança do Gover
no, porque o Governo estará passando por cima de um acordo
feito nesta Casa, o Governo estará atropelando aquilo que
acertou conosco.

Espero que as informações que estão na imprensa hoje,
de que poderemos ter vetos em pontos acordados com o Go
verno, não se concretizem. Se isso acontecer, definitivamente
não poderemos mais sentar à mesa com o Governo, pois não
mais acreditaremos em acordos.

Entendo que, com relação aos problemas técnicos de
redação, o Governo tem como contorná-los, mas não poderá
utilizar-se de um problema redacional para vetar aquilo que
acordou conosco.

O Governo não pode vetar aquilo que acertou com o
PMDB e com as bancadas de Oposição.

Sr. Presidente, concluo dizendo que outros pontos a se
rem vetados são: a proteção de três a sete salários mínimos,
os 46 mil cruzeiros de salário mínimo em outubro, e as anteci
pações mensais, a partir de 1992. Vamos tentar derrubar os
vetos em relação a estas questões em plenário.
trê? trê? Agora, se o Governo vetar aquilo que acordou,
estará radicalizando. E, mais do que radicalizando, estará
dificultando acertos futuros com as Oposições.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Paulo Hartung - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex'
a palavra, pelo PSDB do Espírito Santo, para uma questão
de ordem.

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Se. Presidente, com base nas prerrogativas
regimentais e no art. 95 do Regimento Interno desta Casa,
formulo a presente questão de ordem, com fulcro no art. 65
da Constituição Federal, pelas razões que se seguem:

I - o Poder Executivo encaminhou a este Congresso para
exame, através da Mensagem n° 377/91, projeto que "Dispõe
sobre antecipação a ser compensada quando da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura
tabelas de vencimentos e dá outras providências";

11 - a discussão e votação do referido projeto iniciou-se
nesta Casa, por força do disposto no art. 64 da Constituição
Federal, recebendo o n° 1.390-A, de 1991;

III - ao findar nesta Casa sua tramitação regimental foi,
do Projeto de Lei n° 1.390-A/91, extraído autógrafo reprodu
zindo a sua redação final aprovada pelo Plenário. Deste docu
mento, contendo trinta e oito artigos, consta no art. 29 altera
ção na redação do inciso I do art. 7°, registrado com a seguinte
redação:

"Art. 29 .
"Art. 7° .
I - primeira ordem de prioridade - viúva ou viú

vo; companheira ou companheiro; e filhos menores
de 21 anos ou. quando estudantes, menores de 24
anos";

IV - aprovado no Senado, foi o projeto sancionado co
mo lei pelo Senhor Presidente da República sob o n° 8.216.

Na Lei n° 8.216. de 13 de agosto de 1991, a redação
do inciso I do art. 7°, alterado pelo art. 29 da referida lei.
está assim redigido:

"Art. 29 ..
"Art. 7° .
I - primeira ordem de prioridade - viúva ou viú

vo; companheira ou companheiro; filhas solteiras e fi
lhos menores de 21 anos ou, quando estudante, meno
res de 24 anos;" (o grifo é nosso).

V - como visto, foi enxertada no texto a expressão "fi
lhas solteiras", não constante da redação final aprovada pela
Câmara dos Deputados e que, de forma óbvia, altera o enten
dimento da norma pela extensão às filhas solteiras de qualquer
idade, dos militares, o direito à pensão militar - esta Câmara
acolheu tão-somente a concessão da pensão aos filhos menores
de 21 anos, vale dizer, às filhas e filhos menores de 21 anos.

Claro está que o projeto sofreu alteração após o exame
conclusivo desta Câmara, sem que disso decorresse a aplicação
do disposto no parágrafo único do art. 65 da Constituição
Federal.

Isto posto, esperamos que V. Ex~, acolhendo a presente
questão de ordem, elucide-a para que se tenha por certo e
correto que qualquer modificação promovida, no caso, pelo
Senado Federal, em projeto aprovado por esta Casa, a ela
seja novamente submetida e, conseqüentemente. seja dada
à situação aqui exposta solução que resguarde a competência
desta Casa.
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Paulo Hartung, a Mesa tomou conhecimento da matéria
e está examinando, de ofício, o assunto e oportunamente
decidirá sobre a questão de ordem formulada por V. Ex'

Peço a V. Ex' encaminhar o texto escrito para melhor
exame da interpretação do art. 65 do texto constitucional
pela Mesa.

O SR. PAULO HARTUNG - Já estou encaminhando
Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Odacir Klein.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre Deputado Odacir Klein, do PMDB do Rio Grande
do Sul, que disporá de 25 minutos para proferir o seu pronun
ciamento.

O SR. ODACIR KLEIN (PMDB - RS) - Sr. Presidente,
Sr"' e Srs. Deputados, constatamos que há hoje, no Brasil,
uma grande insatisfação e uma grande insegurança na maioria
da sociedade nacional; constatamos que há um descrédito
nas instituições; constatamos que há desesperança e um desejo
de mudança; constatamos que a população quer, efetivamen
te, que o Governo acerte e quer melhores condições de vida.

E quando ouvimos a população, quando conversamos
com segmentos da sociedade, temos condições de constatar
que essa insatisfação provém exatamente da situação econô
mica e social em que nos encontramos.

Se conversamos com os trabalhadores, há insatisfação
com o arrocho salarial, com o seu poder aquisitivo, embora
o Congresso Nacional haja votado uma nova lei salarial. Há
insegurança no segmento dos trabalhadores do País também
com relação à manutenção de seu emprego, porque dentro
do quadro recessivo em que estamos vivendo o desemprego
é uma ameaça, e sabemos do grande número de desempre
gados que há em todo o território nacional. Se formos falar
com os empresários, constataremos a insatisfação, em função
da política de juros adotada no País, em função da cobrança
de taxas escorchantes para que possam ter o necessário capital
de giro, em função da insegurança originada da recessão,
em função do quadro de preocupação em que todos vivem
e, principalmente agora, em função de o Governo Federal
haver adotado mecanismos para diminuir cada vez mais o
prazo de arrecadação de tributos, visando a formar receita
sem a preocupação com o desenvolvimento da economia na
cional. Se formos falar com os agricultores, constataremos
que estão reclamando de que desde a primeira hora do Go
verno Collor todas as medidas tomadas têm sido no sentido
de penalizar o setor, que os investimentos na área da agricul
tura e a liberação de recursos para o setor têm sido vistos
mais sob a ótica do orçamento público do que do desenvol
vimento nacional.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Fagundes.

O SR. JOÃO FAGUNDES - Nobre Deputado Odacir
Klein, V. Ex', como sempre, traz à tribuna preciosos esclareci
mentos. Não posse deixar de ter a honra de aparteá-lo no
momento em que abordo um assunto de tão alta magnitude,
como é o problema da a.l!.ricultura. Realmente, nobre Depu-

tado e eminente líder ga~cho, o Governo, com esse pacotão
está preocupado em resolver o problema de tesouraria, que
não adianta ser resolvido se não é atacado o problema econô
mico. Represento nesta Casa o valoroso Estado de Roraima,
onde a agricultura está atravessando uma fase muito difícil,
como de resto toda a agricultura nacional. O Brasil está impor
tando milho, feijão da Bolívia, trigo da Argentina, quando
homens com a visão e a inteligência de V. Ex' poderia transfor
mar este País num verdadeiro celeiro. Não estamos investindo
em pesquisa, desperdiçando nosso talento. O Governo está
procurando resolver seus problemas de caixa, quando.os gran
des problemas que afligem a agricultura não estão sendo ataca
dos. Parabenizo V. Ex' pelo pronunciamento que faz e pela
advertência que nos traz sobre esses problemas, para que
reflitamos bem antes do voto e não aprovemos uma medida
proposta pelo Governo que virá, seguramente, em prejuízo
da agricultura brasileira. Muito obrigado.

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço a V. Ex' o oportuno
aparte e lembro que, além dos agricultores, além dos trabalha
dores, além dos empresários, se olharmos o funcionalismo
público, há queixa com relação a seu poder aquisitivo e a
sua situação salarial, mas também com a insegurança relativa
à defesa de um fim de establidade. Se olharmos qualquer
segmento da sociedade nacional, veremos que há insatisfação
e há cobrança das instituições, volto a repetir, até o descrédito
nas instituições. No momento em que isto ocorre, o Presidente
da República procura todos os Governadores de Estados na
tentativa de promover um grande acordo nacional e, segundo
ele, dar condições de govenabilidade, atrvés de um "Emen
dão" constitucional, modificando diversos dispositivos da
Constituição aprovada pela Asembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares, parece-me que
o problema não é criar normas legais que garatam a governa
bilidade. O problema é de gerenciamento, de aptidão governa
menal, de capacidade governamental. Parece-me, Sr. Presi
dente, que, neste momento, mais do que problema de gover
nabilidade em função da Constituição e de leis, a questão
é de desgoverno. O Sr. Collor de Mello fez uma campanha
eleitoral sob égide da Constituição vigente e assumiu a Presi
dência da República jurando cumpri-Ia. Todo brasileiro pode
postular modificações na Constituição, seguida a tramitação
regular, mas o Presidente da República, ao ser candidato,
sabia que a Constituição era esta. O Presidente da República,
ao assumir o Governo, jurou cumpri-la, sabendo qual o seu
texto e não pode justificar a crise de gerenciamento do País
solicitando apenas uma modificação na Constituição Federal.

Disse bem o Deputado João Fagundes que há os que
desejam resolver os problemas nacionais pela via da tasou
raria, e que nós, na verdade, precisamos buscar uma política
de desenvolvimento. E o "Emendão" proposto é um projeto
para modificar a política de tesouraria agravando a situação
vigente. O Presidente da República, junto com os governa
dores que administram dívidas públicas, que tiveram o quadro
das suas dívidas mobiliárias agravadas exatamente pela ação
do Governo Collor, jogaram na rua da amargura títulos da
dívida mobiliária dos Estados e protegeram os títulos públicos
federais, através da criação de um fundão, com um mercdo
cativo e compulsório para que eles sejam colocados no dia-a
dia da rolagem da dívida. Este governo agora vai aos governa
dores e pede a eles que se solidarizem na tentativa de modificar
a Constituição no que diz respeito ao Caixa da República.
A respon5abilidade do Governo não é apenas a administração



setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao I) Terça-feira 3 15747

de tesouraria, mas um Governo Federal tem responsabilidade
principalmente com a credibilidade da moeda nacional, com
o desenvolvimento econômico, com a economia do País e
com a sua situação social.

O Congresso Nacional, desde a primeira hora, tem sido
condescendente e tem procurado ajudar o Governo. Houve,
logo depois da posse, a edição do Plano Collor I, que foi
anunciado à Nação com grande Marketing e enviado ao Con
gresso Nacional, que o aprovou praticamente na sua totali
dade. E este plano, que buscava ajustamentos na política
financeira, na política de preços, na política monetária, na
verdade, passou por terrível crise de gerenciamento, porque
foram tirados de circulação recursos da economia nacional,
e a famosa abertura das torneirinhas anunciadas pelo Presi
dente da República não ocorreu. E, não tendo ocorrido a
abertura das torne~rinhas para irrigar com recursos financeiros
a economia nacional, não houve condições de gerar oferta.
E não havendo condições de gerar oferta, estamos vivendo
um momento de extrema dificuldade, quando justificam que
é impossível modificar a política salarial, porque não temos
ber.s suficientes para ofertar aqueles que forem os destina
tários de uma nova massa salarial, mesmo que ela ainda seja
mesquinha e insuficiente. Administraram mal a primeira hora
do Plano e direcionaram maios recuros. Houve crise de geren
ciamento. a inflação, que diziam contida, passou a aumentar.
E, num determinado momento, o Presidente da República
e a sua equipe econômica editaram o Plano Collor 11 e nova
mente o encaminharam ao Congresso Nacional. Aqui, com
algumas modificações, o Plano novamente foi aprovado; nova
mente foi dado crédito de confiança e novamente a situação
continuou agravando-se com dificuldades para os trabalha
dores, os empresários, os agricultures, os funcionários e para
os mais diversos segmentos da sociedade nacional. Aí, o Go
verno passou a acenar com uma grande solução que seria
o Plano de Renovação Nacional, que encaminhu para discus
são informal ao Congresso Nacional. Esse Plano, mais uma
vez, modificava normas mas não modificava o gerenciamento.
Em todas as ocaciões jamais o Presidente da República ou
a sua equipe quis repartir com a sociedade nacional a responsa
bilidade do gerenciamento; sempre cobrou da sociedade a
busca de acordos para que modificássemos a legislação vigen
te, a Constituição vigente, para entregar à mesma equipe
o gerenciamento da economia nacional. Este Plano não teve
aI, até porque não dava para se iludir mais uma vez.

No decurso do tempo entre o anúncio do Plano e a hora
em que estamos houve o encaminhamento ao Congresso Na
cional de diversos projetos de lei, dentre eles o projeto de
lei sobre benfícios da Previdência Social, encaminhado pelo
Poder Executivo, aprovado pelo Congresso Nacional, sancio
nado pelo Poder Executivo e, agora, recém-sancionado. Um
dos pontos do "Em.endão", defendido pelo Presidente da Re
pública, foi exatamente a modificação no que diz respeito
aos benefícios da Previdência Social. O Poder Executivo san
cionou há pouco mais de um mês uma lei de benefícios da
Previdência, aprovada pelo Congresso Nacional, e vem agora
dizer que para dar condição de govenabilidade ao País é pre
ciso modificá-Ia, é preciso aumentar o tempo de serviço para
efeito de aposentadoria, é preciso estabelecer teto de idade.
Parece-me até que podemos discutir aprofundadamente a
questão, mas não podemos aceitar que, num acordo para
resolver os problemas das finanças públicas dos Estados, quei
ram impingir ao Congresso Nacional a votação de uma nova
lei previdenciária, modificando os dispositivos de uma lei re-

cém-aprovada, de uma lei recém-sancionada. No que diz res
peito ao funcionalismo público, pretende-se colocar que a
estabilidade dada ao seridor é causa de desajuste no País.
E, em decorrência disso, é preciso que ela seja temporaria
mente extinta para ser adequada à máquina administrativa.
Acho que ao longo dos anos, no período autoritário, realmente
muitos entraram no serviço público pela porta dos fundos.
Acho que houve distorções, mas entendo que pretender ven
der à sociedade nacional a imagem do funcionalismo público
como parasita não resolve o problema. Se nós queremos um
sistema estável. com segurança, no qual o governante tenha
suporte no funcionalismo público para administrar este funcio
nalismo tem que ter garantias, tem que ter estabilidade, por
que se não a tiver ele estará inseguro sujeito a, com qualquer
mudança de poder, ser substituído, ser retirado. Aí a falta
de estabilidade não será do funcionalismo, mas sim do serviço
público e da sociedade nacional.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Clóvis Assis.

O Sr. Clóvis Assis - Nobre Deputado Odacir Klein,
V. Ex' tem sido muito feliz em seu pronunciamento, do qual
anotei alguns pontos importantes. V. Ex' se referiu à insatis
fação da sociedade, ao descrédito das instituições, ao arrocho
salarial do trabalhador, ao desemprego; enfim, a uma situação
devastadora na economia brasileira. Mas o ponto que mais
chamou a minha atenção foi o relativo à agricultura sob a
ótica do investimento. A V. Ex' um expert neste assunto,
quero lembrar que estamos voltando a 1980, no que diz respei
to à quantidade de grãos que há hoje no País. Como disse
o Ministro da Economia, estamos voltando aos investimentos
de 1974. Agora, sim, estamos vendo os reflexos do descrédito
da moeda ocorrido em 1964. Há retrocesso da situação econô
mica, monetária, política e social do País. V. Ex' também
falou sobre a estabilidade dos servidores públicos. Querem
acabar com ela. Esses servidores públicos pagam à Previdência
Social uma contribuição, que é descontada dos seus salários,
mas não têm o direito de usufruir dos seus benefícos, são
banidos. Fala-se até que S. Ex' o Senhor Presidente da Repú
blica vai enviar ao Congresso uma nova legislação sobre a
seguridade social dos servidores públicos. Porém, até agora,
a Casa nada recebeu, e os funcionários continuam tendo des
conto em seus salários. Tudo isso está sendo feito à revelia.
A sociedade está insatisfeita com esse Governo que aí está.

o SR. ODACIR KLEIN - Nobre Deputado Clóvis Assis,
agradeço a V. Ex' o oportuno aparte.

Prossigo lembrando que não será pura e simplesmente
tentando modificar a Constituição ou retirando a estabilidade
do funcionalismo público ou ainda tentando aumentar o tempo
de serviço para efeito de aposentadoria, estabelecendo uma
idade limite, que se resolverão os problemas nacionais.

O que precisamos é de gerenciamento e de uma visão
correta a respeito da realidade nacional. Já ficou provado
que retirar recursos de circulação, simplesmente buscar dimi
nuir a Iiquidez, procurar resolver o problema da inflação com
o achatamento salarial e querer corresponder a uma demanda
baixa, com falta de oferta, não é o que vai trazer desenvol
vimento ao País.

Há, hoje, uma insegurança em todos os setores da socie
dade nacional exatamente em razão desse quadro, exatamente
em função desse momento que vivemos.

Por isso, parece-me que precisamos discutir profunda
mente a questão de dizer ao Presidente da República que
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se S. Ex' quer um grande acordo nacional para- garantir' as
condições de bem governar, é preciso que se discuta a estrutura
de poder no gerenciamento do Pais.

O Sr. Pedro Tonelli - Permite-me. V. Ex' um aparte?

O SR. ODACIR KLEIN - Ouço V. Ex' com prazer.
nobre Deputado.

O Sr. Pedro Tonelli - Nobre Deputado Odacir Klein.
parabenizo V. Ex' pela coragem de usar este horário nobre,
o Grande Expediente, para contribuir com a análise de um
problema crucial que a Nação vive - aliás. já há algum tempo
-, agravado agora. V. Ex' se refere de maneira correta à
política adotada pelo Presidente Collor. S. Ex' sempre pregou
que iria controlar a inflação sem recessão. No entanto. hoje
vemos esta situação preocupante. O equívoco deste Gover
nante e da sua equipe econômica iniciou-se na época em que
ele tomou posse. Hoje. voltou a recessão e cresceu a inflação,
o que representa um problema muito grave. Agora. temos
dois problemas para resolver. Outro ponto do pronunciamen
to de V. Ex' que gostaria de acentuar - e o nobre Deputado
tem toda razão - é a tática que o Governo adota para enfren
tar as crises. Em vez de assumir as crises que estão se agra
vando, procura fazer chantagem emocional- e V. Ex' exem
plificou muito bem. No momento em que estamos discutindo
no Congresso Nacional algo de grande relevância e urgência,
a questão salarial, o que faz o Presidente Collor? Anuncia
uma coisa fantástica, muito pior, tentando ameaçar o Con
gresso Nacional e o movimento sindical, as organizações da
sociedade civil para aceitar o arrocho e sua proposta. Caso
contrário, teriam algo pior. o "remendão". anunciado pela
imprensa e que até agora não chegou ao Congresso NacionaL
Por isso, nobre Deputado Odacir Klein, não se preocupe mui
to. V. Ex' teve a coragem de trazer à tona a questão e usar
este horário nobre para debatê-la, chamando a atenção da
Nação para esse procedimento condenável. O Congresso Nai
canal tem de ser a instância de resistência aos absurdos que,
por iniciativa do Poder Executivo. estão sendo cometidos nes
te momento. Parabéns a V. Ex'

O SR. ODACIR KLEIN - Agradeço a V. Ex' nobre
Deputado Pedro Tonelli, o aparte.

Finalizando, chamo a atenção para dois aspectos: primei
ro, se o Presidente da República quer um grande acordo nacio
nal precisa discutir a estrutura do poder. Talvez um dos gran
des erros da Constituinte tenha sido estabalecer a atual estru
tura de poder, que permite que o mesmo seja exercido de
forma imperial e equivocada, como vem ocorrendo com o
Governo Collor de Mello.

Precisamos discutir a modificação dessa estrutura e contar
com a participação da sociedade, não só no que se refere
ao processo decisório, mas também ao gerenciamento das
grandes questões nacionais. Não basta fazermos acordos relati
vos ao contexto legal ou constitucionaL É preciso buscar condi
ções de influir para acertar. Não acredito que, mantida a
estrutura e as pessoas de agora. haja condições de se sair
dessa crise de gerenciamento.

Para outro aspecto, chamo a atenção. A população hrasi
leira não pode pensar que a democracia é a responsável pela
atual situação. Lutamos por democracia. Hoje. convivemos
com o exercício do poder imperial numa legislação democrá
tica. Precisamos mostrar à população que os países economi
camente fortes são países democráticos. E não são democrá
ticos porque são fortes; são fortes, porque são democráticos.

o Japão. a Itália. a Alemanha saíram arrasados de uma
guerra e não foi com totalitarismo ou sem democracia que
se recuperaram. A democracia ajudou na recuperação. Hoje,
os países com situação social sólida, com economia sólida,
são países em que há a prática da democracia e, na grande
maioria deles, a presença do parlamentarismo. Por isso, preci
samos dizer à Nação: há uma crise, é verdade. A crise é
resultado de longos anos de um autoritarismo que represou
as águas. e. infelizmente, numa primeira hora de abertura,
de democracia, há uma crise de gerenciamento e incompe
tencia.

O problema não é de ingovernabilidade, mas de desgo
verno. Queremos ajudar o Presidente da República, mas S.
Ex" tem que se auto-ajudar, sair do seu pedestal, da sua postura
imperial, deixar de errar, buscar o diálogo em torno da condu
ção dos destinos nacionais e não apenas desejar leis que lhe
facilitem mais o desgoverno e a falta de administração pública.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR, PRESIDENTE (Nilson Gibsqn) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Euler Ribeiro, do PMDB, que disporá
de vinte e cinco minutos na tribuna.

O SR. EULER RIBEIRO (PMDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
muitos têm falado no Brasil sobre a dívida externa do País.
que se eleva a US$150 bilhões.

Outros tantos têm falado, no Brasil e no exterior, e têm
falado muito, sobre ecologia, sobre preservação ambiental
em geral e em particular da Amazônia.

Entretanto. confesso que nào ouvi uma solução concreta,
plausível, factível sobre um ou outro assunto. nem dela tomei
conhecimento.

Continuamos devendo o mesmo. É muito. A dívida am
plia-se, porque a ela se incorpora o juro bancário, que dela
faz parte. Mas entendo que é absolutamente legítima.

Continuamos vendo a 11oresta, como antes, como há cen
tenas de anos. Está praticamente intocada. A ação do homem
na t10resta é irrisória, não chegando a 1,5 por cento do seu
todo, e isto tudo se for considerada a área utilizada pelos
rios. que é imensa. e se forem consideradas as cidades todas
da Amazônia.

Sobre um e outro assunto muitas considerações temos
a fazer. Vou fazê-Ias por parte. como recomenda a boa norma,
e depois darei uma conclusão. pois a dívida externa brasileira
tem conexão Intima com o mcio ambiente. E vou mostrar
como. .

A princípio, farei algumas referências básicas sobre a
dívida externa:

Primeiramente. ela existe, é real e tem que ser paga.
É uma divida nacional brasileira. assumida pelo Governo bra
sileiro em nome do povo brasileiro.

Em segundo lugar, as condições em que ela foi contraída
são de todos conhecidas. Há críticas de que houve mau uso
do dinheiro; já foram constituídas Comissões Parlamentares
de Inquérito 'para investigar a origem da dívida e, ao que
se sabe, ao que ficou provado. a dívida teve origem e os
recursos decorrentes dos empréstimos foram aplicados.

Por uma questão de justiça, não temo em afirmar e em
reconhecer, de público, mesmo sendo de um partido que se
caracterizou por ferrenha oposição ao Governo, ao tempo
em que a dívida teve seu maior incremento. que a dívida
externa brasileira trouxe para dentro do nosso País recursos
da poupança externa, pois não tínhamos poupança interna
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suficiente, e os recursos foram aplicados em usinas hidrelé
tricas, em telecomunicações, em estradas, em indústrias, na
construção de hotéis, de universidades, de hospitais, no desen
volvimento de ciência e de tecnologia. Não tenho dúvida de
que com a dívida externa brasileira construímos BrasI1ia, de
senvolvemos a indústria automobilística e eletroeletrônica,
construímos dezenas de usinas hidrelétricas, como Itaipu. Ma
rimbondo, Itumbiara, Furnas, Ilha Solteira, entre muitas e
muitas outras, dentre elas a controvertida Usina Nuclear de
Angra I, que está funcionando interruptamente há mais de
um ano, produzindo energia indispensável à Região Sudeste.
Construímos os dois metrôs, no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Construímos, também, a Ponte Rio - Niterói. sem
a qual hoje seria inimaginável aquelas duas cidades, uma de
pendendo da outra.

Estou certo de que com a dívida externa o Brasil cami
nhou na direção da rota do Primeiro Mundo. Não ingressamos
no Primeiro Mundo porque os caminhos foram modificados.
Paramos, regredimos.

Lamentavelmente!
Não questiono a oportunidade de construirmos tantas

coisas em benefício do povo brasileiro. Acho até importante
que tenha sido assim. Nós não tínhamos poupança interna
e o caminho era usar a poupança externa e progredir, ou
não usar a poupança externa e continuar num crescimento
vegetativo.

O outro aspecto sobre o qual gostaria de tecer conside
rações é quanto ao meio ambiente - à ecologia, àpreservação
da Amazônia - assunto que fala diretamente a mim, como
representante do povo do Amazonas.

Em diversas oportunidades utilizei esta tribuna, durante
o Pequeno Expediente, para pedir a atenção dos companhei
ros parlamentares para os riscos que estamos correndo na
Amazônia, quanto à sua internacionalização, sob diversas for
mas.

Louvei-me em alertas que foram feitos primeiramente
pelo Gen. Antenor Santa Cruz, Comandante Militar da Ama
zônia e profundo conhecedor dessa questão. Depois, na mes
ma linha, anotei importantes, responsáveis e sérios pronuncia
mentos dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáu
tica, cada qual analisando aspectos pertinentes à sua Força.
Baseei-me em alertas que ouvi e sobre os quais discuti. feitos
pelo eminente Prof. Samuel Benchimol, uma das maiores au
toridades na matéria. E, finalmente, do próprio Governador
Gilberto Mestrinho, que, do alto de sua sabedoria e de sua
experiência de três mandatos como Governador eleito do
Amazonas, sabe tudo o que se refere ao nosso Estado, as
suas potencialidades e aos seus problemas.

A coisa funcionaria, segundo os internacionalistas, com
simplicidade e da seguinte forma: é necessário preservar, isto
é, manter intocada a Amazônia - vale dizer, nossos imensos
recursos naturais, as árvores, a água, os minerais do subsolo
-;- para que a humanidade delas se utilize no futuro ou, no
mínimo, mantenha a floresta como pulmão do Mundo. Pura
idiotice! A floresta amazônica não pode ser o pulmão do
Mundo, pois as árvores, na idade adulta, consomem mais
oxigênio do que o dióxido de carbono que lançam ao espaço.
Logo, é necessário renovar a floresta, com manejo adequado,
retirando dela as árvores adultas - que ainda por cima apodre
cem sob a ação deletéria do cupim - e utilizar sua madeira
em benefício do homem da região e do País.

O Presidente da França, François Miterrand, afirmou
em reunião do Grupo dos Sete que "em questões de meio

ambiente o conceito de soberania deve ser revisto". Nada
mais claro: nas questões em que o meio ambiente para a
humanidade estiver ameaçado. os países que não têm força
armada suficiente para garantir a integridade de seu território
teriam que ceder à decisão do grupo. Esta é a leitura que
faço, sem forçar a barra, como dizem os jovens.

Em meio a tudo isso, para fortalecer a tese da internacio
nalização, existe a questão indígena: no marketing interna
cional para sensibilizar a opinião pública. além da necessidade
de manter a floresta intocada para purificar o ar do Mundo,
criou-se um clima de necessidade de preservar as nações indí
genas na Amazônia, especialmente os Yanomami.

O Exército pesquisou a região, juntamente com a Funai,
e o que se identificou? Primeiro, os Yanomami, na verdade,
são cerca de 3.500 índios, divididos em quatro grupos, que
não falam o mesmo dialeto. não têm os mesmos hábitos,
não se inter-relacionam. Não têm as mesmas características
físicas. Logo, não constituem a "Nação Yanomami", como
pretendem os que defendem a internacionalização de modo
sub-reptício. Mas eles desejam que assim seja, para que essa,
entre aspas, nação, seja protegida pelas Nações Unidas, pelas
tropas de segurança, onde o voto dos mais ricos e poderosos
vale mais do que o nosso valeria. Então, estaria consumada
a intervenção branca, em nome da manutenção dos Yano
mami, das árvores da floresta. O curioso nisto tudo é que
as terras pretendidas pelos que desejam demarcar as reservas
dos Yanomami desta forma, estão. coincidentemente, por
uma dessas coincidências que' só Deus sabe explicar, onde
existem imensas riquezas minerais ...

Gostaria de não me alongar nestas questões, muito conhe
cidas de todos os senhores, já fartamente abordadas por mim
e por outros companheiros deputados do Amazonas, seja da-
qui da tribuna, seja pela imprensa. .

O fato real é que o problema existe: existe a dívida exter
na, que tem que ser paga; não temos dinheiro para pagá-Ia;
precisamos continuar recebendo recurso externos, de prefe
rência sob a forma de investimento, em vez de empréstimo,
para podermos continuar crescendo e atendendo às necessi
dades da população que se amplia; o Mundo passou a descrer
no Brasil e não empresta e ele nem investe em nosso País.

Mas há quem admita investir na preservação ambiental,
na conservação. Esta, aliás, é diferente daquela, pois significa
manter os recursos florestais com manejo adequado, que o
próprio homem tem feito, buscando evoluir de sua higidez
natural para tornar-se mais hígido graças ao aumento de alguns
alimentos, devido à redução de outros, graças à ginástica.
Usar a floresta retirando as árvores já idosas. utilizá-Ias em
proveito do próprio homem e permitindo que outras, sob
suas copas eclodam, suficientemente, levadas para cima pela
força extraordinária do sol... seria a renovação da floresta,
sempre jovem, sempre útil aos brasileiros e à própria humani
dade. E por que não?

Vislumbra-se um caminho que o meu Líder, o Líder do
PMDB, Deputado Genebaldo Correia, vai submetê-lo à dis
cussão do partido e que apresento a este Plenário.

A dívida externa tem sido um dos entraves do nosso
desenvolvimento. Mas pode ser a solução!

Algumas considerações práticas ajudam a entender esta
altenativa. A riqueza se constrói com matéria-prima, capital,
trabalho e organização.

Matéria-prima nós temos em abundância. O trabalho tem
sido a constante do povo brasileiro e o capital origina-se da
poupança interna - que não temos - em empréstimo ou
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de investimento por conta e risco de quem se dispuser a fazê-Ia.
E a organização depende da formação de um setor empresarial
dinàmico. com apoio na ciência e na tecnologia.

O desenvolvimento dos Estados Unidos aconteceu com
ingresso maciço de capitais externos. ocorrido nos dois últimos
séculos. sob a forma de investimentos de risco e sem muita
ingerência do poder público na sua utilização.

Na década de 70. o processo de endividamento brasileiro
acelerou-se. Na década de 80, continuou a crescer, também
em função do preço do petróleo, após dois choques sucessivos.
e o aumento dos juros bancários internacionais.

Já manifestei meu ponto de vista de que. sendo uma
dívida nacional brasileira. temos que realizar seu pagamento.
Mas ele pode ser amenizado em função da cooperação interna
cional e para corrigir as injustiças e desequihbrios causados
pelo cont1ito Norte-Sul.

É notório que o Brasil vive. atualmente. com grandes
dificuldades para obter recursos externos que financiem o
nosso desenvolvimento. Outras naçôes enfrentam o mesmo
problema. Vejam a União Soviética que enfrentou a recente
crise. justamente por que lhe faltam recursos internos e exter
nos para produzir. crescer. oferecer alternativas à sua popu
lação.

Ohviamente. as nações ricas preferem investir nos países
do leste europeu. sohretudo pelas proximidades do mercado
europeu. Os chamados "tigres asiáticos" dão resposta rápida
ao capital investido. associada à grande capacidade de trabalho
de seu povo.

O Brasil possui. também. grande potencial de recursos
humanos que não podem ser desconsiderados.

O Presidente da República tem falado em compatibilizar
o desenvolvimento interno com a proteção ambiental. Muitos
falarão sohre este tema. Alguns: com paixão. Outros, com
irracionalidade. A ECO-92, certamente, será palco de nume
rosas acusações de negligência e de descaso, e será palco
de muitos planos utópicos. Mas com toda certeza a ECO-92
ouvirá, tamhém. propostas sérias. factíveis. que precisarão
ser consideradas.

A alternativa que proponho, a seguir. será discutida por
inciativa do meu Líder Genebaldo Correia e apresentada às
demais lideranças do Congresso Nacional.

Pretendemos. com ela. sensibilizar o Executivo para a
possibilidade real de se fazer a conversão da dívida externa
em projetos ambientais e de desenvolvimento auto-susten
tado. Isto é. deixar de lado apenas a preservação ou a contem
plação da natureza, para direcionar os recursos decorrentes
da conversão da dívida na restauração de áreas comprometidas
ecologicamente, promovendo sua recuperação com soluções
de caráter produtivo.

Imaginamos projetos de infra-estrutura. como geração
de energia elétrica, aproveitamento do gás natural para gera
ção de energia elétrica, construção de estradas de rodagem,
de hidrovias, de ferrovias, telecomunicações, navegação, sa
neamento básico. produção de alimentos, hotelaria, turismo.
pesquisa científica. educação. tecnologia. portos, piscicultura.
maricultura. Os recursos poderiam ser utilizados, inclusive.
para a proposta ambiental. para as recentemente lançadas
Notas do Tesouro Ambienta!, as NTA.

Não limitamos a aplicação dos recursos decorrentes da
conversão da dívida. Ao contrário, admite-se qualquer solução
em todas as regiões do País. Este é um ponto para o qual
peço especial atenção: não imagino a utilização dos recursos

decorrentes da conversão da dívida externa apenas para a
Amazônia. mas para todo o País. que deles poderá benefi
ciar-se de modo adequado.

Como funcionaria essa conversão?
Um investidor compraria títulos de nossa dívida externa

com o deságio do mercado e faria a conversão em cruzeiros
pelo valor nominal desses títulos. não podendo exceder esse
programa de conversão da dívida em mais de 5 por cento
ao ano do total do estoque da dívida externa.

Onde houvesse o investimento. teríamos benefícios de
geração de empregos. de tributos. de aumento da renda regio
nal e nacional. de melhoria das condições de competitividade
c modernidade.

A despeito da pequena expansão da base monetária. a
proposta não seria inflacionária. pois a expansão do produto
e da produção compensaria o eventual incremento da oferta
dos meios de pagamento. Os cruzeiros emitidos teriam desti
nação objetiva. movimentariam unidades econômicas préde
terminadas e não serviriam à especulação. pois os projetos
deverão ser aprovados pelos organismos regionais.

A alternãtiva que submeto ao julgamento da sociedade
brasileira e ofereço. em nome do PMDB, como uma das saídas
- reafirmo: uma das saídas - para o grave impasse em que
se encontra o nosso País. no caso da dívida externa, não
é uma panacéia. mas é um princípio de solução e alternativa
viável para a saída da crise.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Euler Ribeiro, ° Sr, NU
Gibson, § 2" do artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson
Motta, § 2'" do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao orador inscrito a seguir, nobre Deputado Nilson Gibson.
O ilustre representante do PMDB de Pernambuco dispõe de
25 minutos para o seu pronunciamento.

o SR. NILSON GmSON (PMDB - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente Sr' e Srs. Deputados, registro
com a maior simpatia a posição corajosa e correta do ilustre
e eminente Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Minis
tro Guimarães Falcão, ao mostrar e exibir o desacerto da inopor
tuna proposta de nova redação do art. 114 da Constituição Fede
ral. que faz parte do elenco de alterações contido no "Emendão",
de autoria do Presidente Fernando Collor de Mello.

Segundo o Ministro Guimarães Falcão, a sugestão "extin
gue" a Justiça do Trabalho no Brasil e transformaria as 722
Juntas de Conciliação e Julgamento, os 19 Tribunais Regionais
e Opróprio Tribunal Superior do Trabalho em órgãos meramente
consultivos. com sentenças "que ninguém é obrigado a cumprir".

O Ministro Guimarães Falcão contesta, principalmente, a
proposta de acabar com o poder normativo da Justiça do Traba
lho e também com a limitação de sua competência no que tange
a julgamento de dissídios de natureza jurídica.

Com a adoção da redação proposta ao texto do art. 114
da Lei Maior através do "Emendão", a Justiça do Trabalho
não mais poderá julgar reclamações trabalhistas e greves ou
celebrar acordos entre sindicatos de patrões e de empregados.
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Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Deputados, a Justiça do Trabalho
é, realmente, uma justiça nova; nasceu sob a égide da concepção
corporativista, em que as questões entre patrões e empregados
eram apreciadas e julgadas pelo Ministério do Trabalho.

Três pontos são destacados no estudo da Justiça do Traba
lho, atualmente, no Brasil:

a) o problema jus postulandi;
b) o poder normativo;
c) a competência para julgar as questões dos ,servidores

públicos, isto é, os vinculados ao Regime Jurídico Unico, tese
contrária à defendida pelo assessor do PMDB, Dr. Oswaldo
Ferreira. A resistência ao advogado na Justiça do Trabalho tem
fundamento ideológico proveniente de uma justiça corporativa.
O advogado deve ter presença marcante desde a fase de postula
ção. Na grande maioria dos países que a adotam, a Justiça
do Trabalho não tem a: mesma uniformidade de organização.
Na sua evolução apareceu como instituição administrativa e de
pois teve caráter especial e judiciário.

Qualquer que seja a estrutura, a sua finalidade é a mesma,
dirimir litígios entre patrões e empregados e deles conseqüentes,
além de outros definidos pela lei. A sua natureza é jurisdicional
e imperativa ao século XX, nivelando as partes com a tutela
do operário.

Na França e na Inglaterra existiam órgãos judiciários com
a finalidade de solucionar conflitos entre patrão e empregado,
trazendo benefícios de ordem política e jurídica. Hoje, esses
países adotam o mesmíssimo sistema brasileiro.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Justiça do Traba
lho faz parte da organização jurisdici~na~ no B~asil, des~e

a Constituição de 1946 (art. 94). E uma JustIça eletIva e profIS
sional, porque dela fazem parte os juízes ~lassistas temporários
e juízes togados, desde a sua origem. E uma justiça f~deral

e de jurisdição especial, e de competência normativa. E uma
justiça autônoma, sem qualquer dependência aos demais ór
gãos do Poder Judiciário.

A criação da Justiça do Trabalho, como aparelho especial
para dirimir as questões entre patrões e empregados, com
fundamento na legislação social, é um fato incontestável. A
tendência atual é exatamente amparar os seus órgãos. Bem
assim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, instalar novos
tribunais e mais juntas de conciliação e julgamento, dando-lhes
mais garantia e eficiência, assegurando aos seus membros
igualdade de tratamento entre os demais Poderes do Judiciário
Federal.

Sr. Presidente, trago à colação registro extraído dos Anais
do Congresso Nacional, relativamente a fato ocorrido quando
da elaboração da Constituição de 1946, envolvendo debate
entre o Senador Ferreira de Souza, também professor da Fa
culdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, e o Deputado
Agamenon Magalhães, autor do primeiro Projeto de Criação
da Justiça do Trabalho.

Afirmava desta tribuna o Senador Ferreira de Souza:
"O Direito do Trabalho não nos apresenta nenhu

ma novidade em matéria de regras de interpretação.
Só se justificaria uma Justiça especial, se tivés~e~os

um campo de Direito inteiramente fechado ao JUrIsta
comum, campo que exigisse especialização absoluta pe
la matéria de julgar e pelo método de interpretação".

E concluiu o ilustre Senador Ferreira de Souza: "Pela
extinção do dispositivo constitucional que mantinha a Justiça
do Trabalho no texto da Constituição de 1946".

O Deputado pernambucano Agamenon Magalhães repli
cou o eminente Senador Ferreira de Souza:

"A Justiça Comum julga em face de um texto
de lei aplicado no fato, ao passo que a Justiça do Traba
lho concilia interesses em conflito. Se deslocamos a
Justiça Comum para este mundo de relações novas,
estamos negando justiça ao povo brasileiro. Ou ela
se especializa dentro de sua jurisdição, dentro de sua
própria natureza e de suas próprias funções ou então
veremos o Brasil numa verdadeira revolução social".

E concluiu o Parlamentar pernambucano Agamenon Ma
galhães:

"Se os conflitos sociais existem, ou damos um re
médio eficaz para conciliá-los e julgá-los com a função
normativa da justiça ou, então, os defensores da ordem
jurídica privada se despedem da ordem, da paz e da
felicidade brasileira".

Em aparte ao Deputado Agamenon Magalhães, o Sena
dor Ivo Aquino acentuou:

"Que a Justiça do trabalho foi a maior conquista
que o Brasil já realizou nos últimos anos. Ou admitimos
a existência da Justiça do Trabalho ou teremos em
breve a falência do regime democrático para resolver
as questões sociais no Brasil. Seria uma regressão no
processo de julgar com os pés no chão e para quem
se encontra descalço".

Sr. Presidente, depois disso a Justiça do Trabalho foi
mantida e integrada como poder de natureza jurisdicional,
e vem seguindo a esteira do próprio desenvolvimento do Direi
to do Trabalho, com um papel de suporte para uma verdadeira
democracia social, que tanto almejamos, pois se incorporou
ao patrimônio cultural da humanidade e do Brasil como uma
das suas principais exigências para melhor realizar o ideal
de confraternização universal, consubstanciada na suprema
harmonia de classes.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Clóvis Assis.

O Sr. Clóvis Assis - Nobre Deputado Nilson Gibson,
estou bem atento ao discurso de V. Ex' e quero aqui parabe
nizá-lo, como também o Sr. Ministro do Trabalho pela atitude
corajosa de falar. Quero também ressaltar a grande impor
tância da Justiça do Trabalho. Para nós, que moramos no
longínquo sertão da Bahia, em áreas de conflitos com trabalha
dores, esta Justiça tem sido de grande valia, pois tem garantido
o direito de todos os trabalhadores do sertão e cobrado o
dever de cada cidadão. Ela tem demonstrado que todos os
trabalhadores têm o seu direito, mas também o seu dever.
Isto é muito importante. Portanto, congratulo-me com V.
Ex", e já lhe fiz um pedido no sentido de que o TST crie
mais uma Junta de Conciliação e Julgamento em minha cidade,
Vitória da Conquista. Hoje, V. Ex' deu-me uma notícia agra
dável, de que já conquistamos mais uma Junta.

O SR. NILSON GIBSON - O TST atendeu ao pleito
para que fosse incluída, dentro das que estão sendo cria~?s,
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mais uma Junta de Conciliação e JuÍgamento em Vitória da
Conquista. a pedido do Deputado Clóvis Assis.

O Sr. Clóvis Assis - Nobre Deputado Nilson Gibson.
essa notícia me deixa bastante satisfeito. Trago também do
povo de Vitória da Conquista os parabéns a V. Ex' por essa
vitória de se criar mais uma Junta. para realmente conquis
tarmos - nós. trabalhadores - todo o direito de cidadão
brasileiro.

O SR. NILSON GIBSON - Nobre Deputado Clóvis As
sis, os parabéns não cabem a nós. modesto e humilde represen
tante de Pernambuco, mas a V. Ex". ilustre representante
do povo de Vitória da Conquista. quem realmente verificou
a necessidade da criação de outra JCJ naquela cidade. Essa
reivindicação de V. Ex' - acredito - foi estudada pelo

TST, que decidiu por incluir no seu projeto mais outra Junta
no Município que V. Ex" representa. na Bahia e. aqui. no
Congresso Nacional.

Meus parabéns. nobre Deputado Clóvis Assis.
Prossigo. SI. Presidente.
É a justiça em contato direto com o trabalho. e o trabalho

é vida. A Justiça do Trabalho é. na especialidade e peculia
ridades que a envolvem. voltada à promoção de justiça social.
livre de peias do pragmatismo das leis. dos acordos. conven
ções, dissídios. quando as conjunturas circunstanciais assim
o exijam. mesmo de sentenças normativas anteriores. não
poucas vezes descompromissadas com o princípio da pacta
sunt servanda para se ater à claúsula rebus sic stantibus e
às condições que envolvem situações emergentes que não po
dem ser desconhecidas, ou desprezadas, como o exigem as
sentenças determinativas.

O poder normativo. na sua condição de prolator de nor
mas que firmem aos feitos coletivos uma situação de justiça
sociaL se faz um conciliador do direito material trabalhista,
com as circunstâncias fáticas consideradas sempre dentro da
já tão falada conjuntura econômico-social.

Não há que se falar em aplicação de lei existente, mas
em justiça social. feita por um tribunal especializado, que
não radicaliza as decisões que profere ou o sentimento de
ato de solidão, que constitui a caraterística do juiz no mundo
dos processos.

SI. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. nos Tribunais do
Trabalho. o direito intuitivo penetra nas correntes caudais
da juridicidade, e os anseios de classe surgem à tona se reali
zando. quando enquadrados nos limites da lei.

SI. Presidente. Sr'> e Srs. Deputados. a Constituição é
o único instrumento que nos resta: os temas institucionais
necessitam de racionalidade em seu tratamento. Os debates
e decisões sobre os institutos fundamentais para a cidadania
e operacionalidade do Estado exigem ausencia de emociona
lidade e. por conseguinte. clima desapaixonado.

Sr.Presidente. Sr" e Srs. Deputados. sou favorável à não
antecipação da Revisão Constitucional de 1993, como. aliás.
se pronunciou o Líder do Governo no Senado Federal. Sena
dor Marco MacieL em entrevista concedida ao Diário de Per
nambuco. Realmente, poder-se-ia. de logo. estudar pontos
importantes para a revisão em 1993. como o grau de eficácia
da Constituição de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos
Direitos e Garatias Fundamentais. Da Ordem Social; Da Saú
de; Da Previdência Social; Da Assistência Social; Da Família;
Da Criança e dos Idosos; Dos Princípios Gerais da Atividade
Econômica; Da Política Urbana: Da Política Agrícola e Fun
diária e da Reforma Agrária; Do Meio Ambiente; Da Organi-
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zação dos Poderes; Do Sistemà Financeiro; Da Tributação
e do Orçamento; Da Defesa do Estado e das Instituições
Democráticas. síntese para eventual análise dos Parlamen
tares. Isto. através de uma subcomissão constituída pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação. conforme
dispõe o art. 29. inciso II do Regi.mento Interno.

O Sr. Luiz Tadeu Leite - Nobre Deputado Nilson Gib
son, V. Ex' é uma das vozes mais acreditadas deste Congresso
Nacional e hoje aborda assunto que. de fato. tem sido motivo
de preocupação junto às camadas populares. Entre outros,
destaco dois equívocos que devem existir no chamado ";Emen
dão", que está sendo proposto à Nação. via Governadores
dos Estados. Quanto a um deles V. Ex' tem razão: a justiça
trabalhista não pode ficar a reboque do interesse do Poder
Executivo. No dia em que tivermos uma justiça submissa esta
rá em risco a própria democracia. Temos convicção de que
quanto mais livre for o Judiciário mais justiça e democracia
propiciaremos ao povo brasileiro. Acreditamos ser equivo
cado aquele princípio de que a justiça tarda mas não falha.
É muito mais provável e verdadeiro que a justiça falha, justa
mente porque tarda. Quando a lei demora a ser aplicada
ocorrem falhas irreparáveis aos interesses individuais. A justi
ça trabalhista exatamente nesse ponto tem a virtude de ser
rápida sem ser falha. E digo isso muito à vontade, porque
fui advogado militante na Junta de Conciliação e Julgamento
de Montes Claros. Fico feliz porque a justiça trabalhista está-se
ampliando por todos rincões de Minas e do País.

O SR. NILSON GIBSON - Nobre Deputado Luiz Tadeu
Leite. V. Ex' referiu-se à cidade de Montes Claros? V. Ex'
advogou lá?

O Sr. Luiz Tadeu Leite - Sim, advoguei lá e sou filiado
à OAB.

O SR. NILSON GIBSON - Acredito que esse retrocesso,
que está sendo pretendido pelo Governo. pode até ser uma
proposta de outro companheiro nosso. um Parlamentar tam
bém de Montes Claros. mais ligado à classe patronal. S. Ex'
é Líder do Governo na Câmara dos Deputados.

O Sr. Luiz Tadeu Leite - É verdade. Percebemos que
existem nesta Casa Parlamentares vinculados ao Governo,
que defendem aqui tanto o certo como o errado. A missão
deles é defender o Governo naquilo que está certo ou errado.
Eu e V. Ex'. graças a Deus, queremos ter a liberdade de
estar ao lado daquilo que está certo, contra o que está errado.
como neste caso de se limitar a justiça trabalhista. Mas eu
dizia a V. Ex' que ainda no mes passado participei da inaugu
ração de uma nova Junta de Conciliação e Julgamento na
cidade de Monte Azul. no extremo norte de Minas Gerais,
já perto da Bahia. Percebemos que a justiça trabalhista está-se
ampliando. E. na verdade. ela está carecendo de mais liber
dade. O outro equívoco a que me referi diz respeito a essa
proposta de mudança da Constituição, além da que está sendo
tão bem levantada por V. Ex!. Trata-se da idéia do Executivo
de se desobrigar de gastar 18% em educação. O interessante
é que os Estados e os Municípios são obrigados a aplicar
apenas 25%. Por sinal, há propostas nesta Casa no sentido
de se ampliar essa obrigatoriedade. A União está falando
na educação. em construir CIAC. A proposta no campo da
educação é a única capaz de tirar o Brasil do buraco em
que se encontra. e o Governo quer se desobrigar de gastar
18% com educação. Não entendo como os governantes nas
campanhas políticas. falam tanto em investir em educação
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e, quando estão no poder, se esquecem dessa premissa tão
simples. São dois os equívocos: limitar a liberdade da justiça
trabalhista e desobrigar-se de gastar a percentagem mínima
de 18% em educação. Continuarei acompanhando esta aula
tão importante que V. Ex' dá sobre esse assunto nesta tarde.

o SR. NILSON GIBSON- Nobre Deputado, V. Ex' se
equivocou: aula, estou recebendo nesta ocasião, ao trazer
V. Ex' esta colaboração perfeita em relação ao problema do
ensino no País.

Em Pernambuco há mais de três meses está em greve
o ensino universitário, prejudicando-se os alunos, que não
terão oportunidade de recuperar o período letivo.

Agradeço ao nobre Deputado o aparte.

O Sr, Rubens Bueno - Permite-me V. Ex'! um aparte?

O SR. NILSON GIBSON - A Mesa já me fez uma adver-
tência quanto ao meu tempo, que se está exaurindo. Conce
derei o aparte a V. Ex", com o maior prazer, dependendo
do Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - V. Ex' ainda
dispõe de tempo.

O SR. NILSON GIBSON - Então, concedo, com o maior
prazer, o aparte a V. Ex'

O Sr. Rubens Bueno - Agradeço a V. Ex' a benevolência.
. Quero, especialmente, retribuir o seu aparte. Ao ocupar essa
tribuna, V. Ex' me aparteou, quando eu falava da proposta
de modernização dos trabalhos desta Casa, em sessão presi
dida pelo Deputado Miro Teixeira e tendo como um dos com
panheiros de trabalho o Deputado Adylson Motta. Nobre
Deputado, permito-me discordar de V. Ex! quanto à questão
da não-antecipação do plebiscito, no que tange à forma e
ao sistema de Governo, como está previsto na Constituição.
A crise por que passa o País se agrava a cada momento.
Foi inclusive muito bem relatada pela Folha de S. Paulo, on
tem, que já começamos a viver o "setembro negw", sinal
de que o País. realmente, precisa tomar algumas medidas
urgentes, da maior seriedade. Entendemos que a primeira
providência a ser tomada é com relação é forma e ao sistema
de governo. Fizemos uma Constituição a partir de delegação
da vontade popular aos Deputados Constituintes da última
Legislatura - se bem que congressual, com o que discor
damos. Esta Constituição prevê que, em 7 de setembro do
1993, serão convocados os eleitores, a Nação para decidirem
sobre a forma e o sistema de governo. A proposta de um
grande grupo de trabalho, tanto da Câmara como do Senado,
é para que seja antecipado esse plebiscito. Por quê? Porque,
decididos a forma e o sistema de governo, estaremos'prontos,
segundo a vontade d.a Nação brasileira, para prosseguir o
trabalho de elaboração das leis complementares. Há urgência
no sentido de se dar uma decisão sobre essa questão. Por
isso, discordo do seu pronunciamento apenas em relação a
esse ponto. Penso que a antecipação se faz necessária para
podermos trabalhar em 1992 e 1993, e chegarmos em 1994,
já no final dos mandatos dos atuais governantes, com uma
definição não só sobre a forma e o sistema de governo, mas
também sobre as engrenagens jurídicas menores, para que
- aí sim - o País, ajustado, possa caminhar decididamente
para o futuro.

O SR. NILSON GIBSON - Nobre Deputado Rubens
Bueno, não poderia aceitar a observação de V. Ex' de forma

genérica, como se realmente tivéssemos a antecipação da revi
são de 1993. Esta matéria poderia ser examinada, mas por
nós, Congressistas. Não poderíamos de forma alguma atender
à sugestão do Poder Executivo, como foi iniciada a proposta,
e que apesar de tudo não chegou a esta Casa, trazendo pontos,
em relação aos quais - tenho certeza - V. Ex' é contra.
E poderíamos salientar, aqui, rapidamente, problemas funcio
nais como a estahilidade, a aposentadoria por idade e outras
coisas mais, como já foi citado pelo nobre Deputado Luiz
Tadeu Leite. bem assim o problema levantado pelo Ministro
Guimarães Falcão, Presidente do Tribunal Superior do Traba
lho. Se anteciparmos a revisão Constitucional por indicação
de um estudo realizado por esta Casa, como estou sugerindo
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, tudo
bem, mas sou contra que o seja por alvedrio do Poder Execu
tivo. Tenho certeza de que V. Ex! também o é. Ao contrário
se a iniciativa fosse legislativa, V. Ex' seria favorável, porque
de maneira alguma se iria aprisionar a essa situação, ao Poder
Executivo, por interesses do Presidente da República, que
vem desgovernando o País desde que assumiu o poder, em
15 de março de 1990.

Vou concluir, Sr. Presidente, parabenizando o posiciona
mento do ilustre Ministro Guimarães Falcão em defesa da
Justiça do Trabalho. O Ministro Guimarães Falcão é um dos
mais hábeis Magistrados do Brasil. Distingue-se pela sua cultu
ra jurídica, tenacidade. inteligência e lealdade. É com a maior
satisfação que trago ao ilustre Magistrado meus efusivos cum
primentos, pela posição corajosa, correta e jurídica em defesa
do poder normativo da Justiça do Trabalho. Sua atuação está
indelevelmente consagrada por inúmeras iniciativas, sobre
tudo na presidência do excelso pretório trabalhista, de grande
importância para o desenvolvimento nacional, a paz social
e a integração do País no seu todo indivisível.

Era o que tinha a dizer.
O Sr. Augusto Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra,

em nome do meu partido, de acordo com o § 49, do art.
9", do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) -Antes de passar
a palavra ao próximo orador inscrito para o Grande Expe
diente, nos termos do § 4°, art. 9", do Regimento Interno,
concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho,
do PCB-DF, para que se manifeste em nome do seu partido.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço uma breve comunicação.
Peço a V. Ex' que autorize a transcrição, nos Anais desta
Casa, de uma resolução política do Diretório Nacional do
Partido Comunista Brasileiro, extraída de uma reunião reali
zada no último final de semana, em Brasília. É um documento
da mais alta importância para todos nós que lutamos por
um socialismo democrático, em face das ocorrências no Leste
Europeu e, agora, na União Soviética. Não temos condição
de continuar a luta por uma sociedade mais fraterna, mais
solidária, inspirados nesse projeto falido de socialismo nessas
sociedades.

Dando seqüência às resoluções do IX Congresso, reali
zado em junho, partimos para uma discussão aberta com todos
os partidos de esquerda com posição democrática, para a cons
trução de um novo partido, com um novo símbolo; com uma
simbologia diferente da que até então marcou a tradição do
socialismo autoritário, ao qual estávamos vinculados.

Peço a V. Ex!, repito, que autorize a transcrição nos
Anais desta Casa deste documento da mais alta importância
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para todos nós e que desaguará num congresso extraordinário,
que se realizará até outubro, () mais tardar até o final do
ano, quando todas essas questões serão tratadas pela militância
do Partido Comunista Brasileiro e pelas forças dispostas a
construir um novo partido.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

RESOLUÇÃO POLÍTICA DO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PCB

Desde as Eleições Presidenciais de 1989, no marco dos
processos de institucionalização democrática vivido pelo País
e de realinhamento geral das forças políticas brasileiras, o
PCB abriu a discussão sobre a necessidade de uma nova forma
ção política e de uma nova forma-partido socialista e democrá
tica, capaz de renovar a cultura e a prática da esquerda·com
propostas modernas. humanistas e pluralistas.

Este debate culminou no IX Congresso do PCB, con
cluído em maio/junho deste ano. A resolução Congressual
- "Nova Política, Novo Partido" aprovou o projeto de gesta
ção desta nova formação política. fundada numa perspectiva
de radicalidade democrática. superadora das tradicionais con
cepções estatistas vanguardistas do papel dos comunistas na
construção de uma nova sociedade. E a conjuntura interna
cional. assim,como o quadro brasileiro. indica a necessidade.
e mesmo a urgência, de implementar a proposta congressual.

De uma parte, a conjuntura internacional sinaliza que
estamos transitando para uma nova etapa histórica, marcada
pela rápida e crescente universalização das questões relativas
à sobrevivência do gênero humano e a articulação de uma
nova ordem mundial. Nesta transição, a antiga cultura revolu
cionária revela-se impotente para enfrentar os novos desafios,
abalada especialmente pelo colapso do "socialismo real". Os
recentes acontecimentos na União Soviética - com a tentativa
golpista que o PCB repudiou imediatamente - provam que
a via autoritária para o Novo Socialismo não está garantida
de antemão. ameaçada inclusive pelo ressurgimento d~ ideolo
gias chauvinistas e reacionárias. contra as quais entendemos
que se deve opor a manutenção do Estado de Direito Demo
crático e a ampliação dos direitos humanos e sociais, aplican
do-se rigorosamente também na União Soviética o princípio
de auto-determinação dos povos. Reafirma aoposição do PCB
às violações da Constituição Soviética, à perseguição indiscri
minada dos comunistas e aos atentados à liberdade de impren
sa, de expressão e de organização, inclusive à abusiva proibi
ção do PCUS.

De outra parte, o quadro brasileiro, com o aprofunda
mento da crise econômico-social e com os indicadores de blo
queios e impasse no plano político. impõe responsabilidades
acrescidas aos partidos e forças de esquerda, que só poderão
protagonizar com êxito os seus papéis se forem capazes de
recriar a proposta socialista concretizando-a com um projeto
nacional, amplo, generoso e factível.

Na confluência destes vetores internacionais e nacionaios.
fica clara a urgência de romper as velhas formulações para
superar a crise em que se vê envolto o projeto socialista 
crise inegável dos âmbitos cultural. organizativo e progra
mático. A criação de um novo movimento socialista. resposta
simultânea aos novos desafios postos pela evolução do capita
lismo e pelo fracasso das experiências do "socialismo-real".
tarefa inadiável que também compete à esquerda brasileira,
na medida em que quisermos efetivamente disputar a hege-

monia na sociedade e nos apresentar como alternativa política
concreta.

Num plano geral. este novo movimento socialista deve en
frentar os sinais de crise dos estados nacionais e as implicações
da revolução científica e técnica e a mundialização dos merca
dos com o ingresso do capitalismo numa nova fase de desenvol
vimento. Deve, pois, colocar-se a favor de uma integração
econômica competitiva e soberana que, administrando vanta
gens mútuas, preserve as tradições histórico-culturais dos po
vos e elimine focos de tensão e confronto. Deve, ainda, encar
rar a questão ecológica tanto como componente da questão
democrática e que diz respeito a toda a humanidade, quando
parâmetro para uma reestruturação das relações sociedade/
natureza. Há que se buscar uma nova síntese teórica demo
crática e humanista. que fundamente um novo socialismo.

No plano específico do Brasil, a criação de um novo
movimento socialista implica um compromisso radical com
a democracia como estratégia para a nova sociedade e, imedia
tamente, a elaboração de propostas vi1iveis de curto prazo
para reverter a crise econômico-social e assegurar a superação
de impasses políticos (daí a premência de articular as forças
para enfrentar o emendão, a revisão constitucional e defender
a solução parlamentarista). Mas ela implica, sobretudo, a cons
tituição de espaços. canais e fóruns de intercâmbio de expe
riências e de discussão sistemática entre todos os partidos
e forças que se reclamam vinculados à tradição socialista de
vocação democrática.

É neste sentido que, implementando o projeto aprovado
no seu IX Congresso, o peB - aberto e livre para a construção
de uma nova forma-partido - conclama estas forças e estes
partidos para dar início a um diálogo fraterno e generoso,
com o objetivo de abrir o processo de debate para a criação
de uma nova formação política socialista e uma nova forma
partido (que, evidentemente, não pode ser reduzido a uma
sigla eleitoral de conjuntura ou uma frente de esquerda institu
cionalizada); um diálogo sem apriorismo ou intenções hege
monistas, direcionado a partir do reconhecimento da crise
do projeto socialista tradicional para a renovação e a recriação
da cultura e da prática da esquerda brasileira. As formas
e os procediemntos para este diálogo devem ser os mais flexí
veis determinados somente pelo escopo de revigorar o pensa
mento e ação socialista.

Este é um primeiro passo, concreto e prático, que O PCB
quer dar numa ação conjunta com todos os socialistas e com
todas as forças democráticas e progressistas do Brasil. .

Para tanto. o Diretório Nacional decide:
1 - Empreender contatos, numa agenda de conhecimen

to de toda a sociedade, com lideranças, personalidades, forças
e partidos da esquerda de vocação democrática;

2 - convocar toda a militância comunista, em todos os
níveis, para realizar contatos semelhantes nas suas áreas de
atuação, no segmento da orientação do IX Congresso;

3 - convocar o X Congresso do PCB, em caráter extraor
dinário, a se realizar o mais rápido possível para discutir a
constituição da nova formação política - o que inclui a nova
forma-partido, seu nome e símbolo -. autorizando a Comis
são Executiva a determinar prazos, normas e ações orgânicas
necessárias;

4 - o Documento de abertura possível do Congresso,
deverá ser elaborado pela Comissão Executiva, discutido e
aprovado pelo Diretório Nacional.

Brasília, 19 de setembro de 1991.



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 3 15755

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Rubens Bueno.

o SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 22
de maio próximo passado a Organização das Nações Unidas
divulgou o seu segundo relatório sobre desenvolvimento hu
mano, documento impressionante pela amplitude, profundi
dade e seriedade e qeu mostra o dramático quadro de mazelas
sociais e econômicas do mundo atual.

O primeiro relatório dessa mesma espécie apresentado
pela ONU data do ano passado. Nele o Brasil figurava, pelo
chamado índice de Desenvolvimento Humano - IOH - no
51'" lugar. No relatório de 1991 caímos para a 601 posição.
Menos importantes do que a perda de algumas colocações
são, por um lado, a tendência clara de degradação que o
levantamento indica e, por outro, a prova estatística, ora con
firmada, de que nossa terra, apesar de tudo de bom que ofere
ce, não está sendo trabalhado em benefício de seu próprio
povo.

Três aspectos básicos da qualidade de vida eram conside
rados no mencionado índice, em 1990: poder aquisitivo funda
mentaI, progressos educacionais c expectativa de vida. Neste
ano outros dois itens foram acrescentados à aferição do IOH:
liberdade e situação da mulher. Um pormenor curioso, quanto
ao último: o Japão, primeiro colocado na lista anterior, caiu
para o 17" lugar, em função do que a ONU define como
situação de discriminação contra a mulher naquele país.

No Brasil as mulheres perfazem mais de um terço da
força de trabalho. Verificou-se que 7 milhões são o suporte
econômico de suas fannlias. Nas universidades brasileiras, for
mam maioria.

Dos 160 países estudados, Serra Leoa está em último
(em 1990, Níger).

A desigualdade entre os sexos acabou comprometendo
a performance de vários países como, por exemplo, o Japão.
Já a Finlândia passa de 12° paraprimeiro, na igualdade entre
homens e mulheres.

Um bilhão de pessoas vivem na pobreza, no Terceiro
Mundo; 180 milhões de crianças morrem de subalimentação;
1,5 bilhão não têm assistência médica; milhões morrem a cada
ano de doenças vacinávcis; 500 mil mulheres morrem de gravi
dez ou parto c mais de 1 bilhão de adultàs não sabem ler
nem escrever. Nas nações industrializadas, 200 milhões vivem
em total pobreza. O Primeiro Mundo sofre com problema
de desemprego, alto índice de crminalidade, droga, suicídios
e desabrigados.

Na América Latina seis países têm índice de desenvol
vimento humano alto, dez têm nível médio e três estão em
cla'ssificações bem baixas. O Uruguai é o mais adiantado,
em 32~ lugar, na frente de Portugal e dos países do Leste
e URSS. Chile está em 38\', Costa Rica em 40°, Argentina
em 43°, Venezuela em 44" e México em 45°

No nível médio estão Panamá, em 54'!, o Brasil, em 609 ,

e em seguida Peru, República Dominicana, Nicarágua e EI
Salvador (949). Os piores são Honduras (100°), Guatemala
(103') e Bolívia (1109).

Sem liberdade não há desenvolvimento completo. Os cri
térios incluem eleições multipartidárias, liberdade de impren
sa, liberdade de viajar e reunir-se, igualdade étnica. A Suécia
está em primeiro lugar e o fraque em último. Mas o relatório

foi feito com base em dados de 1985. De lá para cá, 18 países
- entre eles o Brasil - tiveram eleições livres.

Sob esse outro ângulo, o Brasil aparece em 359 lugar,
ao lado da Bolívia e bem abaixo da Argentina, Panamá e
Equador.

No segundo relatório, o Brasil aparece como um País
marcado por contrastes e contradições. As conclusões não
são muito diferentes das do ano passado, quando ficou evi
dente que o Brasil gasta muito dinheiro na área social, mas
infelizmente de modo errado. Mais minucioso que o anterior,
detalha a extensão das contradições brasileiras.

O País, por exemplo, trata suas mulheres, em termos
de escolaridade, em pé de quase absoluta igualdade com os
homens - como nos países mais desenvolvidos do mundo.
Nas universidades, inclusive, há mais mulheres do que ho
mens. Mas elas recebem salários às vezes dois terços mais
baixos que os dos homens, e exercendo a mesma função.
Apesar de surpreendente, tal dada é compatível com as contra
dições brasileiras, segundo Ulhaq, diretor do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas.

O País gasta com a área militar apenas 1% de seu PIB,
exatamente como o Japão, e isto é sinal de desenvolvimento.
Por outro lado, 40% da população tem que se contentar com
apenas 8% da riqueza produzida no País e isto é um gravíssimo
sinal de desequilíbrio. O País tem um excelente coeficiente
de investimentos na educação e saúde - quase 6% do Orça
mento Público Federal. Mas investe quase dezoito vezes mais
na educação universitária do que na primária. E as universi
dades beneficiam apenas 1% da população. Isto é uma clara
indicação das distorções que a concentração de renda gera.

Na saúde a contradição é semelhante. Do dinheiro aloca
do, apenas 18% são destinados à medicina preventiva e aos
cuidados mais prementes com a saúde do povo. Entre ensinar
a população a evitar gripes ou tratar delas num hospital carís
simo, o Brasil parece preferir a segunda opção. A maioria
dos recursos acaba em hospitais urbanos de atendimento de
emergência, uma das áreas mais caras da saúde pública.

Por conta destas disparidades o Brasil consegue ter de
sempenho digno de um país desenvolvido quando se trata
de prover sua população com água potável - 96% dos brasi
leiros têm acesso à ela. Em termos de educação e saúde,
porém, o País está mais próximo do Egito. O Brasil tem
20% de analfabetos, 5 milhões de crianças não conseguem
vagas em escolas primárias e o índice de mortalidade infantil
é alto - 61 entre cada 1 mil bebês não completam um ano
de vida e 85 não chegam aos cinco anos de idade.

"O Brasil precisa cuidar melhor de suas crianças", ensina
UIHaq. "Estes números são óbvios. Educação primária e pre
venção sanitária não parecem ser prioridades. E é tão fácil
e barato cuidar delas. São os dois tipos de investimentos sociais
que mais dividendos trazem a um país. Não adianta ter grandes
universidades se não se tem pessoas qualificadas para estar
nelas ou se grande parte da população está condenada a viver
longe delas, não por falta de dinheiro, mas por falta de instru
ção."

O relatório indica que mesmo os investimentos feitos
na educação primária não estão obtendo bons resultados. Cer-'
ca de 20% dos alunos primários' do Brasil são obrigados a
repetir o ano e, em geral, 78% abandol}am a escola depois
de apenas três anos e meio de estudos. E bom o País pensar
em meios de reverter as contradições, porque daqui aquatorze
anos seus habitantes estarao em torno de 303 milhões.'

Cabem agora algumas considerações.
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É imperativa a urgente revisão de conceitos oficiais a
respeito dos fatores que envolvem a atual realidade brasileira.
Por várias vezes temos criticado a ação do Governo nas suas
desajeitadas propostas sobre nossa problemática. Uma visão
utópica de nação rica do Primeiro Mundo não pode desco
nhecer as fraquezas atuais de nossa sociedade. O mito do
milagre possível nos conduziu à dura realidade do momento.
Nossa inflação galopante não escapa à estagflação recessiva.
O petróleo caro já foi explicação para todos os insucessos.
Como panacéia para todos os males. a elevação de preço
de petróleo tem sido invocado para justificar os desarranjos.
O Governo hesita e modifica a cada passo sua insegura política
econômica. A incredulidade e a desconfiança avassalam o
ânimo nacional. De tal modo ruíram as esperanças dos brasi
leiros que já não se encontra motivação duradoura e cons
ciente nos funcionários públicos, operários. profissionais libe
rais, agricultores e até empresários. Continua a Nação endivi
dada, o povo empobrece e vê frustradas suas aspirações Regiões
mais ricas vão se distanciando das áreas mais pobres e continuam
as classes sociais nivelando-se na pobreza, em bene
fício dos sempre privilegiados. É uma eco'nomia caótica; as
finanças combalidas, os problemas agravados. Nenhum regi
me pode manter-se sem medidas corretas e maior empenho
de justiça no emprego dos recursos públicos e privados. Exige
a democracia melhor distribuição de bens e mais fortes crité
rios de justiça, pois não há regime justo sobre os suportes
da injustiça. Junto à democracia política, impõem-se a demo
cracia econômica e a democracia sociaL que viabilizcm a de
mocracia da educação, da saúde e da habitação.

Confirmam nossas estatísticas que não temos escolas na
proporção das gerações novas. não temos serviço nacional
de saúde adequado às nossas carências e não temos habitações
que satisfaçam o mínimo das necessidades populares nacio
nais. Estão aí, visíveis, as coortes despossuídas de todos esses
benefícios. Por isso, hão de ser revistas as atuais políticas,
a fim de que não se instabilizem as nossas instituições, como
aconteceu ao longo de décadas. Em 1985, a Nova República
tudo prometia, e em 1989/1990 as primeiras eleições diretas
reacendiam as melhores esperanças. Tudo se frustrou, infeliz
mente. Em vez de corrigir as desigualdades sociais pela demo
cracia econômica e sociaL nossa incorrigível República impul
sionou a superconcentração de riqueza em proveito de redu
zido número de grupos sociais, deixando à margem do pro
cesso de nossa evolução as grandes massas da população.
Os problemas urbanos se agravaram. dado o crescimento sem
ordem e sem planejamento das nossas grandes cidades. Nos
meios rurais, a parcela remanescente vive em regime de su
bemprego e em movimento migratório contínuo, em busca
das metrópoles. Então, aguçam-se cada vez mais os proble
mas, as favelas escalando os morros, as casas se amontoando
naqueles, os mocambos e as palafitas proliferando, grassando
a doença, a fome e a miséria. Os menores abandonados nas
ruas logo se transformam em marginais; a explosão da violên
cia urbana e os crimes à mão armada constituem uma ameaça
permanente à coletividade. Mas a violência urbana não pode
ser considerada fenômeno isolado, independente, autóctone.
Uma sociedade consumista, sem ideais nem rumos, sem ética,
nem religião, tem inoculado o germe da criminalidade. Permis
sividade e anomia oferecem ambiente para todos os crimes.
Sonegação, suborno e fraude são outras tantas violências co
metidas contra a organização social.

Dos vários aspectos da crise nacional, talvez nenhum se
ache revestido de contornos tão graves como o setor de saúde,

considerando-se as suas conseqüências para a sociedade mais
carente.

É verdade que no Brasil nunca houve uma verdadeira
política nacional de saúde. Saúde. como expressão mais eleva
da da qualidade de vida de um povo, resulta do pão que
ele come, da escola que freqüenta. da casa que habita, da
água que bebe, do ar que respira. e não pode. portanto.
s,er entendida como mero programa de assistência médica.
E algo bem mais abrangente c complexo. Deterioram-se as
condições de saúde do povo brasileiro. Faltam pão. escola
e habitação, a água e o ar estão poluídos. Longe de ser preocu
pação constante das autoridades, a saúde do povo funciona
mais como objeto de mercado: a doença é fonte alimentadora
das indústrias de remédios e dos serviços de saúde que se
enriquecem à custa de milhôes de criaturas. Uma política
nacional de saúde há de desdobrar-se em medidas que colo
quem ao alcance do povo os bens e serviços indispensáveis.
Não podem estar fora dessa política aspectos como o acesso
à educação e a participação na cultura. O poder aquisitivo
há de ser bastante para evitar a fome. assegurar a moradia
adequada, com certo grau de conforto e onde estejam presen
tes a água encanada e os esgotos sanitários. E não pode desvin
cular o aspecto saúde do contexto econômico e político geral
forma pela qual se desenvolve o programa de saúde é determi
nada pela economia e pela política nacionais. ou. mais precisa
mente. pela confluência desses dois fatores. De um ponto
de vista meramente político. pouco adianta que os planos
reservem algum espaço para o setor social, quando se conhece
a ineficiência de sua implementação. Os serviços de saúde
no BrasiL vistos sob o tríplice aspecto do hospital, do médico
e do usuário, mostram o hospital em falência, o médico em
greve e o usuário mal atendido. O Governo insiste .em priva
tizar cada vez mais a assistência médica, verdadeiro sorve
douro de recursos consumidos na dispersão de exames, inter
nações e intervenções desnecessários. Impõe-se um sistema
ágil que integre os recursos do Município, do Estado e da
União, para atender a todo o povo, sem exclusão dos milhões
de marginalizados.

O homem solitário não tem condições de se pôr a salvo
dos riscos do desemprego, das doenças e da velhice. A estabili
dade social exige sistema previdenciário que abrigue o indiví
duo em todas as faixas etárias. Sob sua proteção estão as
crianças, os velhos, os aposentados, os pensionistas. os mutila
dos, os deficientes físicos e mentais, os doentes e os inválidos.
Para o seu bom desempenho, que é fundamental, a Previ
dência Social deve ter todas as prioridades, a fim de consolidar
uma estrutura seguradora. Ocorreu com a nossa que financiou
obras. comerciou, transaeionou e faliu. O povo está alarmado
e aflito, a recessão solapa os alicerces da nacionalidade. O
desemprego ronda os lares. Esquecida dos princípios éticos,
morais e religiosos, a Nação não pode encarar o futuro com
esperança e confiança.

Seria o caso de se perguntar para que e para quem se
faz o desenvolvimento econômico. se as etapas vencidas não
serviram para beneficiar a grande maioria do povo.

Fala-se em redistribuição da riqueza, quando se assiste
à superconcentração. Comunicação de massa e informática
estão transformando o mundo, enquanto o Brasil, estático,
se deixa enredar na trama da tecnocracia oficial, que se com
praz na divulgação de números e dados que quase sempre,
não traduzem o quadro da realidade nacional.

O País se vê obrigado a conciliar as exigências do desen
volvimento econômico com as necessidades do desenvolvi-
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mento social. Procuramos um novo humanismo, que venha
a ser a nossa maior e verdadeira revolução nesta hora crepus
cular do século XX.

A grande Nação que almejamos exige um sistema de
convivência dos diferentes segmentos da sociedade, que vise
a atender às necessidades básicas do povo e do qual se possa
partir para conquistar níveis mais elevados de qualidade de
vida. Uma Pátria livre, soberana, progressista e movida pelo
ideal de grandeza de seus filhos, meta a atingir pela união
dos esforços de todos, o que conseguiremos, apesar da incom
preensão de alguns e das errôneas interpretações dos homens
que ocupam momentaneamente posições de mando.

Ouço o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Deputado Rubens Bueno,
V. Ex' vem discorrendo sobre um tema da mais alta impor
tância no mundo contemporâneo. Os países ricos ficam cada
vez mais ricos em detrimento dos países em desenvolvimento,
que ficam cada vez mais pobres. Haja vista dados do Fundo
Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento' que demonstram que os re
cursos extraídos dos países pobres são maiores do que o volu
me de recursos neles aplicados. Na verdade, essa tendência
se reflete também, internamente, nos países pobres, nos países
em desenvolvimento. No caso do Brasil, as populações mais
pobres ficam cada vez mais pobres, enquanto os mais ricos
ficam cada vez mais ricos. Essa concentração da riqueza e
da renda nacional e mundial tem muito a ver com os detentores
do capital no mundo. Esta semana, o Presidente da Organi
zação das Nações Unidas - ONU, falou sobre os temas que
deveriam ser abordados na próxima reunião. Um deles seria
o justo preço para as matérias-primas produzidas no Terceiro
Mundo pelos países pobres. E, sem dúvida, outro tema muito
importante é a questão dos juros internaCionais que, volta
e meia, de acordo com as taxas prime e labor, sobem, prejudi
cando os países devedores, que são captadores de recursos
internacionais. V. Ex' fala, com muita propriedade, na linha
direta: enquanto não houver justiça com relação ao crédito
internacional e aos preços das matérias-primas, não podere
mos alcançar aquele coeficiente d~ desenvolvimento humano
a que V. Ex' se refere em seu discurso. O nosso é um dos
mais baixos índices de desenvolvimento e continuará baixo,
evidentemente, se uma questão muito importante não for re
solvida: o gerenciamento administrativo do nosso País, que
deixa muito a desejar. Lamentavelmente uma das maiores
crises que o Brasil atravessa é a da gerência. Há um mau
gerenciamento latente e crônico em nosso País, daí o desper
dício de recursos. A matriz da organização do Estado brasi
leiro está podre. Ela tem de ser passada a limpo. Evidente
mente, tem que ser considerado o aspecto da qualidade de
gerenciamento da máquina pública nas três instâncias: União,
Estados e Municípios - principalmente a União, que tem
de dar o exemplo, ser o norte na questão da moralidade.
Hoje, no Brasil, nenhum agente econômico continua acredi
tando no gerenciamento que está sendo aplicado nO País.
De Antônio Ermírio de Moraes ao vendedor de frutas na
frente do Congresso Nacional, todos têm dúvidas. Parabenizo
V. Ex' pela excelência do seu discurso, que vem engrandecer
esta Casa, dando uma visão ampla sobre a relação entre os
países desenvolvidos e os países pobres, ou seja, os que que
rem se desenvolver.

O SR. RUBENS BUENO - Agradeço a V. Ex' o aparte
o qual incorporo ao meu pronunciamento.

Se no ano passado o Brasil ficou classificado em 51? lugar
e neste novo relatório da ONU em 609 , a prosseguir nesse
ritmo, em dez anos estaremos aquém de Serra Leoa, que
é o último colocado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pedro Tonelli, que
há pouco estava articulando com o Deputado Edi Siliprandi
a criação do Estado do Iguaçu.

O Sr. Pedro Tonelli - Agradeço a V. Ex', Deputado
Rubens Bueno, a maneira gentil de me oferecer o aparte
e quero dizer, com toda satisfação, que me sinto honrado
em fazer parte desta discussão. V. Ex' traz ao debate um
sério problema que vive o nosso País e também este Conti
nente, no qual 25% das nações têm o controle de 73% da
riqueza mundial. É uma vergonha o que ocorre hoje no Brasil.
As disparidades que existem aqui V. Ex' as exemplificou com
números inclusive. Percebemos, quando votamos a política
salarial na semana passada, a idéia de verdadeira selvageria
que domina a direita brasileira. Esses que detêm o poder
não compreendem que distribuir renda é bom para a sobrevi
vência da sociedade como um todo. A Revolução Francesa,
há mais de 200 anos, nobre Deputado Rubens Bueno, deu
uma lição que não chegou ao Brasil. A Revolução Francesa
permitiu que os capitalistas da época compreendessem que
distribuir um pouco da riqueza para que o povo tivesse maior
poder aquisitivo era melhor para os próprios capitalistas e
assegurava a sobrevivência da direita na França. Esse exemplo
não chegou até aqui. Quero registrar, endossando o espírito
do pronunciamento de V. Ex" matéria muito importante pu
blicada na IstoÉ Senhor desta semana, mostrando algumas
disparidades como, por exemplo, os dois lados dos maltas:
um malta que tem uma piscina cdrt1 capacidade para 180 mil
litros d'água; o outro malta com um burrico e um tambor,
que tem de percorrer uma distância de 100 quilômetros, para
buscar água para beber. São os dois lados do Brasil. Tudo
isso está explicitado nessa matéria da revista IstoÉ Senhor,
que passa a circular a partir de hoje em todo o País. Mais
uma vez, parabenizo V. Ex', que traz à discussão, neste mo
mento, talvez um dos pontos centrais, o~erne da problemática
deste País: a distribuição de renda. E preciso dar oportu
nidades a todos e resolver assim o problema da violência,
da marginalidade, da opressão que está ocorrendo interna
mente, mas também no conjunto da economia internacional,
em que o nosso País está mal situado. É preciso uma resistência
forte, uma resistência política e econômica para fazer frente
às pressões e mostrar que este País não pode viver numa
situação pior do que a de hoje.

O SR. RUBENS BUE~O - Agradeço o aparte ao nobre
Deputado Pedro Tonelli. E um prazer muito grande ouvi-lo
e poder dizer a esta Casa da nossa convivência na Assembléia
Legislativa do Paraná, por dois mandatos, onde fizemos um
grande trabalho, que teve sempre como preocupação número
um o interesse público.

Volto ao estudo da ONU.
Na visão que o relatório passa sobre o papel do Estado

no estímulo ao desenvolvimento humano nas nações, a primei
ra função é induzir a criação de empregos produtivos e bem
remunerados. Tal objetivo pode ser alcançado através de polí
ticas macroeconômicas acertadas, visando a evitar a sobrevalo
rização do câmbio e a imposição de restrições comerciais às
exportações que requerem uso intensivo de mão-de-obra. A
inflação deve ser controlada e as taxas de juro não devem
levar ao racionamento do crédito, principalmente aos peque-
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nos empresários. A distribuição dos ativos do País não deve
discriminar os pequenos empregadores e os trabalhadores,
pois isso neutraliza as iniciativas e agrava a pobreza.

Ouço o nobre Deputado Munhoz da Rocha, para depois
finalizar o meu pronunciamento.

O Sr. Munhoz da Rocha - Nobre Deputado Rubens
Bueno. é muito importante o seu pronunciamento, tendo em
vista a riqueza da informação que nos está trazendo. Sou
testemunha. pelas viagens que tenho feito ao interior, da ma
neira relaxada com que vem sendo tratado o setor de saúde.
Tenho com esse setor um compromisso de sangue, já que
meu pai era médico e muito fez nessa área. Estou, por isso,
bastante atento ao discurso de V. Ex'

O SR. RUBENS BUENO - Agradeço a V. Ex' o aparte
que incorporo ao meu pronunciamento. Sei que o nobre colega
também está preocupado com a saúde deste País.

SI. Presidente, retomo meu pronunciamento para con
cluí-Ia.

Os gastos públicos devem corresponder a investimentos
nas necessidades prioritárias das pessoas. Uma boa medida
dos dispêndios em programas sociais feitos por um governo
pode ser obtida com base nos seus gastos em desenvolvimento
humano per capita. Dados de 1988 informam que o Kuwait,
naquele ano. era o país melhor posicionado: (US$536 mi
lhões). seguido por Cingapura (US$390 milhões), Coréia
(US$133 milhões) e Malásia (US$123 milhões). O Brasil era
o 69 do ranking entre os países em desenvolvimento.

Para estabelecer políticas sociais eficientes, o Estado deve
despender pelo menos 5% de seus gastos em projetos de
desenvolvimento humano. Os dados até 1988 revelam que
o Brasil despendeu na ocasião 4,2% de seus gastos públicos
com projetos sociais, situando-se num nível médio entre os
países em desenvolvimento. Na África, Zimbabwe despendeu,
no mesmo período. 12.7% e Botswana, 7,7%. Outro indicador
informava que o Brasil, apesar de destinar 35% da renda
nacional a dispêndios públicos. reservara apenas 32% aos seto
res sociais, quando o mínimo definido pela ONU deve ser
de 40% para se ter melhor qualidade de vida. O percentual
dos gastos públicos destinados às prioridades sociais (educa
ção. saúde, saneamento básico) pelo Governo orasileiro esta
va em 25%, também abaixo do nível indicado pela ONU.
superior a 50%. A Malásia, por exemplo. destinava 68% de
seus gastos públicos a prioridades sociais e a Argentina, 55%.

O estudo da ONU considera preocupante a tendência
de redução dos gastos para o desenvolvimento humano nos
países do Terceiro Mundo. Em muitos deles o gasto real per
capita vem diminuindo. Para evitar isso, aconselha redire
cionar recursos de determinadas áreas para a área social, como
os gastos com armamentos. com a dívida externa (cujos desem
bolsos equivaleram, da parte dos países em desenvolvimento,
em 1989, a US$170 bilhões), dívida interna, segurança interna
e com empresas públicas.

Os países da América Latina e Caribe chegaram a atingir
níveis médios de desenvolvimento humano consideráveis, no
período 1960/1990. Nesses trinta anos, a taxa de mortalidade
infantil por 1.000 crianças nascidas caiu de 157 para 72 e
a expectativa de vida alcançou em média 67 anos, apenas
sete anos a menos do que a dos países desenvolvidos. Em
Barbados, Costa Ricll e Cuba, por exemplo, a média de vida
das pessoas supera a dos países industrializados.

A crise da dívida externa, porém, nos anos 80. afetou
o ritmo de desenvolvimento da região. O progresso obtido
em anos passados foi atingido pelos problemas econômicos
dos últimos dez anos, quando a inflação superou em muito
os 100% ao ano na Argentina, Bolívia, Peru e Brasil, erodindo
os salários reais e desestimulando os investimentos. As altas
taxas de juros, as barreiras protecionistas dos países desenvol
vidos. impedindo as exportações locais, e a queda dos preços
das commodities foram outros fatores que influíram negativa
mente no perfil, antes promissor. do progresso no continente.

Entre 1980 e 1989, os países latino-americanos come
çaram a lidar com o desemprego. enquanto o emprego se
dirigiu para atividades não produtivas, com destaque para
o setor serviços no plano da economia informal. As dificul
dades econômicas, apesar da região ter algumas das economias
mais avançadas do mundo, em termos de desenvolvimento
do seu Produto Bruto, como o Brasil, foi aumentando a pobre
za local.

Atualmente, 2 milhões de pessoas na América Latina
vivem abaixo da linha de pobreza absoluta e os contrastes
entre ricos e pobres são chocantes. A quinta parte mais rica
da população brasileira, por exemplo, ganha 26 vezes mais
que a quinta parte mais pobre, destaca o trabalho da ONU.
No Peru o cenário é terrível: os 40% mais pobres da população
recebem apenas 13% da renda nacional.

A região conta com países muito pobres, com serviços
sociais inadequados. Na Nicarágua, por exemplo, apenas 54%
da população tem água potável e no Paraguai, 35%.

O panorama geral é contristador, e o estudo da ONU
é uma bússola a ser utilizada 24 horas por dia, dentro e fora
de nossas fronteiras, por todos aqueles que podem contribuir
para tentar melhorar um pouco as condições de vida da raça
humana neste ameaçado planeta.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a todos os colegas
presentes a atenção a mim dispensada. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Rubens Bueno, o Sr.
Advlson Motta, § 2" do art. 18 do RerJ;imento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ~cupada pelo Sr.
Nilson Gibson, § 2" do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre e eminente Deputado Carlos Santana. do PT
do Rio de Janeiro, que dispõe de 25 minutos para proferir
o seu pronunciamento.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados.
ao me dirigir. mais uma vez, aos nobres colegas Parlamentares
desta Casa. pretendo abordar assunto da máxima relevância
e que em breve será objeto de votação neste Parlamento.
Refiro-me à questão portuária e, especialmente. ao Projeto
de Lei n° 8/91. que trata do assunto.

Falo assim não apenas como representante dos trabalha
dores e do povo, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. do
Estado do Rio de Janeiro. mas também como Presidente da
Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior.

Devo. antes, registrar o sucesso que foi a realização.
pela Comissão de Viação e Transportes. do TEncontro Nacio
nal Ferroviário. I ENFER. nos dias 14 e 15 de agosto de
1991. nesta Casa. Participaram do encontro cerca de 450 pes
soas. representantes de todos os segmentos envolvidos com
a ferrovia. Todos puderam apresentar suas propostas.
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É digno mencionar que os ferroviários se destacaram nes
se encontro, apresentando uma proposta para o desenvol
vimento do setor ferroviário, editada em livro, com o título
"O Papel da Ferrovia na Política Nacional de Transportes",
à disposição dos Parlamentares na Comissão.

No que se refere à questão portuária propriamente dita,
o primeiro ponto de que tratarei diz respeito aos trabalhos
que minha Comissão vem desenvolvendo para permitir que
a discussão e a votação do projeto n° 8/91 sejam efetuados
da forma mais democrática possível e mais de acordo com
os verdadeiros interesses nacionais.

O primeiro passo que dei foi com pronunciamento que
fiz quando de minha posse como Presidente da Comissão:
pedi sensibilidade aos Parlamentares e ao Líder do Governo
para a necessidade de retirar o regime de urgência, o que
conseguimos com o apoio de alguns colegas Deputados.

O segundo passo foi realizar diversas audiências públicas
para exclarecimento dos Parlamentares sobre a questão por
tuária. A postura adotada foi a de ouvir todos os interessados
no assunto: trabalhadores, armadores, usuários (donos de car
gas~, o próprio Governo Federal, prefeitos portuários, espe
cialistas e administradores de portos.

O terceiro passo foi visitar, em conjunto com vários Parla
mentares, diversos portos nacionais.

Conhecer só portos nacionais, porém, não parecia sufi
ciente. A referência, em especial dos empresários, era a mo
dernidade, a eficiência e os baixos custos dos portos de países
capitalistas desenvolvidos. O passo seguinte foi, então, em
preender, juntamente com outros colegas da Comissão, uma
visita a vários portos do exteiror.

Para que se possa ter uma visão mais clara do alcance
do Projeto n" 8/91 é necessário que se faça um diagnóstico
do porto, em todas as suas dimensões.

A tendência geral, dos executivos governamentais, res
ponsáveis pelas decisões no setor portuário, tem sido a de
procurar resolver os problemas através de soluções tópicas,
de propostas parciais, com base em visões unilaterais e aborda
gens simplistas, não sistêmicas, sem a concepção de um mo
delo portuário e de um processo de planejamento global.

o SR. MUNHOZ DA ROCHA - Permite-me V. Ex~

um aparte?

O SR. CARLOS SANTANA - Com.prazer, nobre Depu
tado Munhoz da Rocha.

O Sr. Munhoz da Rocha - Inicialmente, quero parabe
nizá-lo pela escolha do tema que V. Ex· aborda. Quero tam
bém trazer de viva voz as minhas congratulações pela maneira
democrática, segura e objetiva com que V. Ex· se vem condu
zindo na Presidência da Comissão de Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior. Testemunhei durante
o I Encontro Nacional Ferroviário a objetividade na condução
daqueles trabalhos. Quero, portanto, parabenizar V. Ex~ por
essas iniciativas e, nesta oportunidade, fazer coro ao seu apelo
no sentido de que os Srs. Parlamentares, tanto da Câmara
dos Deputados como do Senado Federal, dêem apoio às ações
que se procura desenvolver em prol da recuperação da nossa
malha ferroviária e também de sua amapliação. Por oportuno,
quero lembrar aos companheiros que está para ser discutida
no Congresso Nacional uma suplementação extraordinária de
recursos, da ordem de 47 bilhões de cruzeiros, para a Rede
Ferroviária. Lembro que essa importância diz respeito ao res
sarcimento que a União deve fazer à empresa por conta de

serviços prestados, em função de objetivos do próprio Estado.
Mais uma vez, parabenizo V. Ex' pelo discurso e por tão
bem escolhido tema.

O SR CARLOS SANTANA - Agradeço ao nobre Depu
tado Munhoz da Rocha o aparte.

O Projeto de Lei no 8/91 é um exemplo eloqüente desse
tipo de procedimento, ao eleger a mão-de-obra como a respon
sável, quase exclusiva, pelo alto custo dos serviços portuários.

Especialistas em transportes afirmam que o porto cons
titui um sistema complexo, no seu mais profundo significado,
e. desde logo, deve ser abordado sob este enfoque, sob pena
de se gerarem distorções irreparáveis. Pode-se assim consi
derar que cada porto constitui um sistema, em si mesmo com
plexo, composto de muitas partes ou subsistemas que intera
gem dinamicamente entre si. mas que por sua vez está intima
mente inserido num sistema maior: o Sistema Nacional de Trans
porte.

Na verdade, o que interessa para a sociedade é o custo
total do transporte de uma mercadoria, desde a sua origem
até o seu destino, passando pelo porto. Os custos portuários
constituem apenas uma parcela do custo global de transporte:
na maioria absoluta das vezes, a parcela menor. Não ultrapas
sam, em média, 10% das despesas globais com o transporte,
transporte esse que envolve várias fases,

A saber:
- deslocamento da origem até o porto de embarque;
- armazenagem ou transporte interno no porto, se hou-

ver;
-embarque da mercadoria no navio;
- transportt: por navio até o porto de destino;
- desembarque;
- transporte interno ou armazenagem no porto de des-

tino se houver;
- entrega da mercadoria no seu destino.

A primeira fase (transporte até o porto), quando expor
tação, ou a última (transporte até o destino), quando impor
tação, define parcela substancial dos custos, não só pelas eleva
das distâncias a percorrer, mas, no caso brasileiro, pelas distor
ções do sistema nacional de transportes.

Só o elevado estado de degeneração da infra-estrutura
viária do País já contribui para aumentar os custos dos serviços
de transportes: aumenta o tempo de viagem, eleva os custos
de manutenção e de operação, além de comprometer a segu
rança do sistema, com um número elevado de acidentes.

Além disso, os produtos são transportados, predominan
temente, na parte terrestre, por rodovias, que são mais eficien
tes do que as ferrovias e as hidrovias. A proposta dos ferroviá
rios apresentada no I ENFER indica que, se forem transferidos
15% das cargas para as ferrovias, seria possível economizar
7 bilhões de dólares por ano. Só esta ação já seria suficiente
para baratear os custos dos produtos brasileiros.

Espero que estes dados façam com que aqueles que hoje
só reclamam do porto se aliem a nós e passem a lutar também
por uma melhoria global dos sistemas de transportes brasi
leiros. A partir de agora deveriam defender também a ban
deira das ferrovias e das hidrovias.

Mesmo assim, não se deve deixar de reconhecer as inefi
ciências específicas do porto, trabalhando-se firme no sentido
de eliminá-las. Um correto diagnóstico aponta que o setor
portuário padece de muitos problemas de diversas ordens,
entre os quais se destacam:
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-localização dos portos, nem sempre adequada (caso
do Rio de Janeiro);

- infra-estrutura inadequada, construída há muitos anos,
com uma concepção tecnológica superada, despreparada para
atender ao crescimento da carga conteinerizada;

- instalações e equipamentos obsoletos, muitas vezes
mal distribuídos nos pátios dos portos, com operação compro
metida, manutenção deficiente e, às vezes, já fora de opera
ção, atrapalhando a movimentação das cargas;

-legislação extensa e desatualizada;
- estrutura tarifária complicada e ineficiente;
- burocracia exagerada;
- complexidade institucional, o que faz com que o porto

não seja gerido por um comando único, mas por vários órgãos:
a administração do porto, a Capitania dos Portos, o órgão
fazendário;

- baixo grau de eficiência dos usuários do porto ("arma
dores, donos de carga e transportadores terrestres).

O próprio armador, que tanto tem atacado o sistema
de oferta de mão-de-obra no porto, é citado também por
estudiosos do assunto como gerador de vários problemas, des
tacando-se:

- utilização de navios inadequados ou obsoletos:
- falhas nas programações dos navios;
- planos de carga mal-elaborados e estivagem inadequa-

da;
- não-operação durante toda a jornada de trabalho

(diurna e noturna);
- baixo número de porões operando simultaneamente;
- navio atracado, sem carga para embarcar.
Colegas Parlamentares, fiz este diagnóstico para que fique

bem clara a parcialidade do projeto de lei do Governo ao
centrar o problema portuário na questão da mão-de-obra.

Com relação ao sistema de oferta de trabalho portuário,
reconhece-se também as suas deficiências por falta de capaci
tação profissional: não está apto a operar com equipamentos
modernos. A sofisticação tecnológica do porto, inevitavel
mente, levará a um excesso de mão-de-obra.

No entanto, é forçoso também reconhecer que, ao lado
das deficiências operacionais da mão-de-obra, imperam, na
maioria das vezes, baixos salários e condições péssimas de
trabalho. ]\J" visita aos portos nacionais presenciei situações
dramáticas: o tr,,~.:.'1,1) é desgastante, insalubre e perigoso.
Muitas vezes as condiçãe:> ~;;I) cruéis, com os trabalhadores
aspirando produtos nocivos à saúde, sem nenhuma roupa de
proteção adequada e sem as mínimas condições sanitárias e
higiênicas.

Ao diagnóstico deve-se acrescentar ainda que a atuação
do Governo Collor piorou a situação dos portos, impondo
o caos organizacional ao extinguir a Portobrás. Vários portos
ficaram subordinados a outros portos, sem nenhum critério
lógico e administrativo. Basta dizer que o porto de Manaus
está hoje subordinado à Companhia Docas do Maranhão,
muito embora aquele porto seja muito maior. Ã situação é
tão estranha que o porto de Santos, em São Paulo, administra,
hoje, as hidrovias interiores do Rio Grande do Sul. Percebe-se
que a reforma administrativa apenas destruiu o que existia:
não tinha e não tem um novo modelo organizacional para
o setor público.

Assim, deve-se perceber que, ao se discutir o porto, está
se discutindo também o papel do Estado na economia. Neste
sentido a discussão do Projeto de Lei n9 8 se faz muito impor
tante. Se resolvermos o problema institucional na área portuá-

ria estaremos sinalizando a solução para o resto da sociedade,
principalmente para setores estratégicos e serviços essenciais,
como é o portuário.

Da viagem ao exterior, cumpre-me destacar alguns aspec-
tos.

O porto, na maioria absoluta dos países desenvolvidos,
exceto na Inglaterra, é, antes de tudo, público, sob a responsa
bilidade do poder local. O governo é responsável pela infra-es
trutura portuária, inclusive a dragagem, e pela gestão global
do porto, inclusive o seu planejamento.

Ao invés da privatização, prevalece o conceito da comer
cialização do porto, que envolve vários aspectos:

- as áreas do porto são arrendadas à iniciativa privada,
que opera a carga e a descarga dos navios e a armazenagem;

- os terminais podem concorrer entre si, dentro do pró
prio porto, e entre portos;

- os portos funcionam como verdadeiros centros de dis
tribuição e de manufaturamento de mercadorias, funcionando
no porto verdadeiras áreas de industrialização;

- as áreas do porto não-utilizáveisoa operação têm forte
aproveitamento imobiliário, não funcionando como centros
de compra e lazer.

O principal elemento de equilíbrio do sistema é o funcio
namento eficaz de uma espécie de Comissão do Porto, forma
da pelo governo, trabalhadores e empresários. Esta comissão
tem poderes amplos para decidir sobre contratos coletivos
de trabalho, salário, emprego e condições de trabalho.

É preciso destacar que, antes de tudo, o trabalhador é
valorizado. As condições de trabalho são dignas; o salário
é justo, incomparavelmente maior do que o do trabalhador
portuário brasileiro. Não existem, praticamente, demissões
sem justa causa. Aliás, a palavra "demissão" soa mal quando
pronunciada na Europa, mesmo entre empresários.

Reparei também que houve uma transição demorada,
lenta, entre o sistema atual, moderno e tecnologicamente
avançado, e o antigo. O ajuste foi efetuado sem traumas so
ciais, com larga duração para sua implantação total - de
10 a 20 anos. Não ocorreram dePlissões involuntárias. Apesar
da forte redução na mão-de-obra empregada, o problema foi
resolvido através de fortes incentivos à aposentadoria ou de
elevadas indenizações.

Em síntese, estudiosos da questão portuária destacam
que existem duas doutrinas básicas:

- o enfoque anglo-saxônico, que prioriza a exploração
de portos com atividades produtivas que visam principalmente
ao lucro. Este enfoque admite como base que os investim"ntos
e as ações no porto têm efeitos positivos apenas localizados,
não causadores.de efeitos multiplicadores sobre a região, de
vendo sempre conduzi-la a excedentes positivos. Esta parece
ser a visão do Governo Collor, que segue hoje a trilha isolada
da Inglaterra conservadora, ainda nas sombras das idéias fixas
de Margareth Tatcher.

2. O enfoque europeu, que vê o porto como parte da
infra-estrutura sócio-econômica de uma região. Sustenta que
a importância de um porto deve ser avaliada não em função
de seus resultados diretos, mas em função do progresso provo
cado na indústria, comércio e serviços de sua área de influên
cia. É aplicado em quase todos os portos do mundo desenvol
vido, exceto na Inglaterra.

Este último, o modelo europeu, parece ser o mais apro
priado ao nosso País. Dessa forma, o porto deixa de ser visto
apenas na ótica da relação capital-trabalho, adquirindo a di
mensão maior da comunidade em que está inserido. Hoje,
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um sistema portuário deve ser compreendido como uma ativi
dade-meio, estratégica para induzir ao desenvolvimento eco
nômico e social da Nação, com fortes efeitos multiplicadores
sobre a região e, de forma mais intensa ainda, sobre o estado
ou município que está localizado.

Passo a apresentar agora algumas sugestões, na tentativa
de colaborar com um substitutivo ao projeto de lei do Governo
que, embora não consiga resolver todos os problemas portuá
rios, pelo menos cria as condições mínimas para que se tenha
um porto eficiente, moderno e, sobretudo, democrático.

Em primeiro lugar, a Comissão de Viação e Transportes,
para finalizar a série de debates que já iniciou sobre a questão
portuária, realizará nos dias 9 e 10 de outubro o I Encontro
Nacional Portuário - I Enport, no auditório Nereu Ramos,
desta Casa. Será oferecida, assim, aos Parlamentares, a opor
tunidade de terem uma ampla visão da problemática portuária.
Governo Federal, prefeitos, trabalhadores, armadores e usuá
rios apresentarão as suas propostas e debaterão entre si. Será
uma grande chance para uma conscientização maior do proble
ma, antes de votar o projeto.

Julgo que a adoção da gestão tripartite (com represen
tantes das três esferas de Governo: União, o estado e o muni
cípio; representantes dos trabalhadores e representantes dos
usuários), na forma proposta pela Prefeita Teima, de Santos,
é solução institucional de primeira ordem. Não pode mais
o porto, na visão de pólo de desenvolvimento, ter seu destino
decidido unilateralmente pelo Governo Federal.

Considero ainda fundamental que o Governo elabore um
plano estratégico de transportes para resolver os problemas
graves que hoje afligem o sistema nacional de transportes:
a degradação da infra-estrutura viária e o desequilíbrio da
matriz modal de transporte, a favor das rodovias.

Torna-se necessário ainda que a lei contemple que qual
quer mudança na área portuária só seja feita após a elaboração
de um plano operacional do porto, aprovado pela comissão
tripartite. Este plano deve contemplar a remodelações do por
to, a melhoria da eficiência das instalações e equipamentos
existentes, assim como a sua modernização, na medida do
necessário. Deveria ser estabelecido o prazo de três anos para
que cada porto apresentasse seu plano, em que estrategica
mente seria definida a função de cada área do porto e a sua
forma de utilização.

Diversas outras propostas poderiam ser apresentadas
aqui, o que não é possível, pela limitação do. tempo. Tenho
certeza de que até a votação do projeto na comissão aprofun
daremos ainda mais a discussão, principalmente no encontro
portuário que anunciei.

Por fim, deve ficar claro que os trabalhadores não podem
aceitar uma solução imposta. A discussão e o debate, por
mais difíceis'que possam ser, são o melhor caminho. Acredito
que o novo Congresso aqui está para isso.

'0 Sr. P.aes Landim - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamen
tar.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Paes Landim, concedo a palavra a V. Exª desde que
haja a autorização do nobre Deputado Valter Pereira.

O Sr. Valter Pereira - Com prazer, Sr. Presidente.

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, pedi a palavra
de acordo com o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra a V. Ex! na forma do Regimento, por dez minutos, para
falar em nome da Liderança do Bloco, com o assentimento
do nobre Deputado Valter Pereira.

O SR. PAES LANDIM (Bloco - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, desejaria apenas fazer um rápido
registro da notícia divulgada hoje pelos jornais de que, na
presença do Presidente argentino, Carlos Menem, o Ministro
da Economia, Domingo Cavallo, e o Presidente da União
Industrial Argentina, que corresponde à nossa Fiesp, estariam
assinando o chamado "Pacto da Produção", um compromisso
formal entre o Governo e iniciativa privada para ativar o
desenvolvimento daquele país, retirá-lo da recessão em que
se encontrar há quase uma década.

O importante, Sr. Presidente, nesse pacto, além do com
prometimento do Governo de baixar as tarifas de energia
elétrica e gás, de reduzir impostos, é a privatização da infra-es
trutura dos portos e transportes da Argentina e também a
aprovação de uma lei trabalhista para baratear a mão-de-obra.

Os empresários, por sua vez, comprometem-se a realizar
novos investimentos, não aumentar os preços, pagar os impos
tos em dia e acatar a abertura econômica ao exterior.

Sr. Presidente, são políticas que visam ao aumento da
competitividade industrial argentina e constituem um passo
muito grande na retirada do Estado na economia. Já houve
a privatização das Aerolíneas Argentinas, está em curso a
privatização dos portos e do set~r de telecomunicações e a
ampliação da participação do capital estrangeiro na exploração
de petróleo, fatores importantes para o desenvolvimento eco
nômico e social da Argentina. Enquanto isso, aqui no Brasil
conhecemos as dificuldades para a privatização dos portos.
Várias tentativas por parte do Presidente Fernando Collor
já foram feitas. O Jornal O Globo, e sobretudo esse brasilei,ro
eminente, Roberto Marinho, vem fazendo há anos uma cam
panha bem organizada, chamando a atenção para o aumento
do custo dos fretes da navegação marítima brasileira, que
decorre do encarecimento da mão-de-obra nos portos brasi
leiros. Somente com a privatização desses portos e subse
qüente modernização o Brasil terá condições de competir no
comércio internacional, com o barateamento dos seus produ
tos levados pelos navios ao exterior.

Sr. Presidente, o que acontece na Argentina é um fato
estimulante. Nossos colegas do Parlamento deveriam refletir
sobre o assunto, para que possamos agilizar a elaboração de
leis que levem a modernização e a competitividade aos portos
brasileiros, o que só poderá ocorrer através da privatização.

Eram estas as considerações, Sr. Presidente, que desejava
fazer nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o Deputado Valter Pereira, PMDB - MS, anteriormente
convidado a assomar à tribuna. S. Ex' tem 25 minutos para
proferir o seu pronunciamento.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, antes de abordar o assunto
que me traz à tribuna nesta tarde, cumpre-me manifestar a
minha consternação pelo passamento de tão combativa com
panheira de trabalho, que ornamentou as sessões da Assem
bléia Nacional Constituinte, sempre em defesa das pessoas
mais humildes, dos direitos dos trabalhadores e, sobretudo,
das mulheres. Refiro-me à ex-Deputada Abigail Feitosa, re
presentante da Bahia na legislatura passada e durante a As
sembléia Nacional Constituinte.



15762 Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1991

Quero também registrar o meu pesar pela morte de um
conterrâneo, de um homem que participou da educação de
uma geração de jovens na cidade de Campo Grande, no Esta
do de Mato Grosso do Sul. Trata-se do emérito professor
Hércules Maimone, um dos articuladores do movimento para
a implantação da Universidade Estadual de Mato Grosso,
que mais tarde se transformou na Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.

O Prof. Hércules Maimone, também oficial reformado
do Exército Brasileiro, cumpriu um papel importante na edu
cação da juventude de Mato Grosso do Sul e deixou, com
a sua morte, um rastro de trabalho, um exemplo de dignidade
e de honradez que, sem dúvida alguma, ficarão consignados
na história da Capital do meu Estado.

Mas, Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, o que me
traz hoje a esta tribuna é a avaliação de alguns aspectos da
economia deste País que têm trazido grandes preocupações
ao povo brasileiro, especialmente àqueles que limitam na área
da agricultura.

O balanço comercial do nosso País apresentou, no mês
de julho, seu pior desempenho desde 1863.

O saldo das nossas transações internacionais despencou
para 777 milhões de dólares exatamente no momento em que
o Governo Federal mais precisa de divisas pra fazer face aos
dolorosos encargos financeiros que assumiu com os credores
de nossa dívida externa.

A expectativa otimista com os resultados do primeiro semes
tre no comércio exterior começa se reverter com a frustração
de julho e as previsões de agosto, nada animadoras.

Com os equívocos da política econômica vigente, as ex
portações recuam e as importações avançam.

As vendas dos nossos produtos ficaram em US$2.561
bilhões (dois bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões
de dólares) no lapso de tempo que analisamos. Isso representa
16,9% a menos do que exportamos no mesmo período do
ano passado.

Os bens que importamos somaram US$ 1.784 bilhão (um
bilhão, setecentos e oitenta e quatro milhões de dólares).
O equivalente a 11,78% a mais do volume comprado no mes
mo ~ríodo de 1990.

É bem verdade que a queda de preços de alguns produtos
exportáveis do Brasil repercutiram no desempenho do nosso
balanço comercial.

Não menos verdade também é que uma oferta mais abun
dante de nossos produtos teria condão de aumentar o volume
das vendas, reforçar nossa receita e, desta forma, compensar
o aviltamento dos preços.

No entanto, o que hoje se faz neste País é reprimir a
produção, principalmente a produção agrícola, e é sobre esse
assunto a abordagem que hoje pretendo fazer.

Os resultados do descaso com que se trata a agricultura
já se pronunciam no próprio balanço comercial. Só o complexo
soja deve sonegar uma receita de US$ 1.700 bilhão (um bilhão
e setecentos milhões de dólares) no decorrer deste ano, em
relação ao ano passado,segundo informa a "Gazeta Mercan
til", do último dia 20 de agosto.

Além da receita que deixa de entrar, o Brasil, a despeito
do seu inesgotável potencial agrícola, vai ter que importar
700 mil toneladas de arroz, 1 milhão e 200 mil toneladas
de milho, 4 milhões de toneladas de trigo, conforme denúncia
da "Folha de S. Paulo", deste último sábado, 31 de agosto.

Com uma queda de 3% em relação ao ano passado, a
produção de grãos do País totalizou 57,3 milhões de toneladas,
amargando prejuízos de mais de 3 bilhões de dólares.

Se levarmos em conta que na safra 84/85 já se produzia
mais de 58 milhões de toneladas de grãos, não cometeremos
nenhum exagero em apontar como medíocre o resultado ora
obtido e denunciar como irresponsável a conduta do Presi
dente Collor frente à agricultura deste País.

Acuso o Presidente e não o seu Ministro da Agricultura,
porque S. Ex', ao assumir o comando do Governo, fez questão
de proclamar-se responsável maior pela orientação da econo
mia deste País. Chegou a arvorar-se em superministro da Pasta
da Economia. E todos neste Casa conhecem as pelejas trava
das entre a área econômica e o Ministério da Agricultura
na questão dos recursos destinados à produção.

Com grande estardalhaço, o Chefe do Governo fez o
anúncio do montante de recursos destinados ao custeio da
próxima safra agrícola. A cifra de 1 trilhão e 100 bilhões
de cruzeiros pode até encher a boca de quem a pronuncia,
e é possível que seja maior valor nominal já colocado à dispo
sição da produção de grãos. Se realizarmos sua conversão
em dólares, entretanto, constataremos o grande logro. Não
representa mais do que 2,5 bilhões de dólares.

Com esse montante de financiamento, ficaremos muito
distantes da safra 88/89, que o Governo promete reeditar.
Afinal, para romper a marca de 71 milhões de toneladas de
grãos que o Governo Sarney, já de saudosa memória, conse
guiu colher, foi necessário aplicar cerca de 6 bilhões e 300
milhões de dólares.

Na verdade,o crédito rural tem sinalizado um lamentável
retrocesso. Depois de ter recebido US$ 16 milhões, 839 mil
dólares, em 1981, seguiu perdendo recursos durante toda a
década de 80, como mostra o quadro publicado na página
94 do livro"A Correção Monetária e o Crédito Rural", do
eminente jurista Antônio Ferreira Álvarez da Silva, um dos
mais abalizados especialistas da área.

Na evolução demonstrada, houve lapsos de recuperação,
como nos anos de 83, quando se aplicaram quase 10 bilhões
de dólares, e em 1986, com aplicação de mais de 13 bilhões.

No período analisado, entretanto, não se tem registro
de aplicações inferiores a 6 bilhões de dólares.

Por esses dados, não é difícil avaliar a timidez da iniciativa
presidencial, anunciada com tanto alarido.

Na questão do crédito de custeio é preciso denunciar,
além da escassez de recursos, os atrasos constantes de sua
liberação. Descumpridos os cronogramas de desembolso, so
brevêm os atrasos da preparação do solo, do plantio, da aquisi
ção de insumos ou de defensivos, além de outros problemas
que aumentam os encargos e comprometem a produção.

O pior de todos os problemas enfrentados pelos agricul
tores deste País, entretanto, é a extorsiva remuneração do
capital. Os agricultores deste País estão sendo saqueados pelas
instituições de crédito, a mando do Conselho Monetário Na
cional e do Banco Central. O Banco do Brasil, outrora alavan
ca da prosperidade do campo, agora se transforma em terrível
gigolô da agricultura.

Ao se entregar a direção do Banco do Brasil e do Banco
Central a serviçais de bancos privados, não se poderia esperar
outra coisa senão a deformação de suas finalidades e o enfra
quecimento do papel que deveriam cumprir na política de
crédito deste País.

A presença de Lafayete Coutinho na administração do
Banco do Brasil e de Francisco Gross no comando do Banco
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Central equivale à gerência da raposa nos assuntos do galinhei
ro. Ambos foram "cedidos" por bancos privados para "servi
rem" às instituições oficiais, logicamente com direito a assento
no Conselho Monetário Nacional, órgão que cumpre uma
importante função normatizadora da política de crédito.

Não é por acaso que a quebradeira verificada nos mais
diversos segmentos da economia não esteja fazendo vítimas
no setor financeiro.

No caso"específico da agricultura, além das taxas extor
sivas de juros, ainda se cobra uma correção monetária ilegal
e imoral. Ilegal, porque não há um diploma jurídico sequer
que autorize a sua cobrança. Quando o Governo Federal,
em 1985, mandou para esta Casa o Projeto de Lei n9 3.125,
pretendeu instituir esse diploma legal e conferir essa autori
zação. O art. 15 da referida proposta assim estava redigido:

"Art. 15. Os débitos resultantes de operações
de crédito rural poderão ter seu valor monetário corri
gido, tendo em vista o disposto no item V do art. 49

de acordo com critérios que o Conselho Monetário
Nacional indicar.

Parágrafo único. A correção monetária de que
trata este artigo não constituirá rendimento tributável
dos seus beneficiários".

No entanto, sua proposta esbarrou na aprovação de uma
emenda do clarividente Deputado Ulysses Guimarães, que
acabou expungindo do texto a redação autorizativa.

Desta forma, a Lei n9 4.829, a chamada Lei do Crédito
Rural, cujo texto originou-se do referido projeto, não agasa
lhou a pretensão do Executivo, por ent~nderque seria lesivo
aos interesses da agricultura. Esse foi o espírito do legislador,
inspirado nas ponderações do autor da emenda e no arrazoado
do Relator.

Na justificativa da emenda em questão, é digno de fazer
a leitura de um pequeno texto, que diz bem do judicioso
espírito que orientou a decisão desta Casa. Ei-Io:

"Optou-se pela supressão total dos dispositivos,
levando-se em conta que a correção monetária poderá
criar situações insustentáveis para os lavradores, cujas
atividades sofrem freqüentes percalços, decorrentes de
fatores climáticos incontroláveis e imprevisíveis, além
de outros malefícios de ordem econômica. E isto pela
simples razão de que não é possível qualquer correlação
entre a evolução da renda real e da lucratividade das
operações agrícolas, de um lado, e o índice geral de
preços (provável de inspiração das taxas de correção
monetária) do outro.

Não há, assim, possibilidade de estabelecer corre
lação entre renda agrícola e taxas de inflação em geral.
E, assim sendo, não há como pretender aplicar a corre
ção aos financiamentos de custeio. Uma exigência dessa
natureza só viria fazer com que o lavrador fugisse do
crédito para o custeio, pois ele, que está consciente
do que acima se expôs, não estaria a correr o risco
de ter contra si, além dos azares do mercado e da
imponderabilidade do clima, mais o "castigo" certo
da correção monetária. O resultado seria que, ao invés
de se disseminar o crédito na agricultura e se estimular
o aumento da produção, se conseguiria exatamente
o oposto".

Já naquela época, este grande líder, este grande Parla
mentar que todos aprendemos a respeitar, Ulysses Guimarães,

estava antevendo o que viria acontecer com a agricultura e
com os agricultores nos dias de hoje.

Aquilo que o Congresso espancou no seu nascedouro,
entretanto, retorna na esteira de algumas re&oluções do Conse
lho Monetário Nacional, convalidadas pelo Banco Central.

Arvorando-se em órgão do Poder Legislativo, o CMN
invade jurisdição alheia e usurpa funções que são privativas
do Congresso Nacional.

O fato de inexistir norma proibitiva da cobrança de tal
encargo não legitima a atitude do Conselho Monetário Nacio
nal.

Festejados juristas como Washington de Barros Mon
teiro, Geraldo Ataliba, Fernando Jorge Schneider, Leitão de
Abreu, Antônio Ferreira Álvarez da Silva e outros têm ensi
nado pelos quatro cantos que, por força do nominalismo mo
netário, expresso no texto constitucional e em numerosos di
plomas legais, como por exemplo, os arts. 947 e 1.061 do
Código Civil, a cobrança da correção monetária no crédito
rural só pode ser feita se houver expressa autorização de lei.

É por isso que existe lei autorizando, em cada caso, a
cobrança da correção monetária. A Lei n9 4.380, que instituiu
a correção monetária para os financiamentos da casa própria,
a Lei n9 6.899/81, que determinou a aplicação da correção
monetária para os débitos oriundos de decisão judicial, e um
volumoso arsenal de leis autorizando a cobrança desse encargo
se inserem nessa exigência decorrente do princípio do nomina
lismo monetário.

Somente no crédito rural é que não se observa essa práti
ca, em razão da controvérsia suscitada a partir das Resoluções
n9S 1.738, de 16 de agosto de 1990, 1.577, de 2 de fevereiro
de 1989, do Conselho Monetário Nacional, e da Circular n9

1.497, de 21 de junho de 1989, do Banco Central do Brasil.
A Constituição de 1988, entretanto, tem o remédio para

coibir os abusos cometidos pelo Conselho Monetário Nacio
nal. Está no inciso V. do art. 49, que confere ao Congresso
Nacional a competência para "sustar os atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou
dos limites de delegação legislativa".

Além da ilegalidade que contamina as resoluções do Con
selho Monetário Nacional, há ainda o aspecto moral, que
precisa ser denunciado. É que os recursos destinados ao crédi
to rural são captados, basicamente, no setor público, sem
custos ou a custos simbólicos.

O valor da correção monetária cobrada nos empréstimos
rurais, entretanto, não é revertido às suas fontes. Ao contrário,
quem se apropria dele são as instituições financeiras.

São os bancos os beneficiários desse subsídio que deveria
fortalecer a agricultura.

Para coibir a continuidade dessa conduta deletéria à agri
cultura, apresentei projeto de decreto legislativo que susta
os efeitos das malfadadas portarias, e para sua aprovação
peço o apoio das lideranças partidárias que têm compromisso
com a agricultura, e de todos os Parlamentares que compõem
aqui a chamada bancada do campo, bancada agrícola ou ban
cada rural.

A agricultura não pode viver à mercê dos interesses das
instituições financeiras. Afinal, é um segmento que representa
13% do Produto Interno Bruto, mas repercute em 40% da
formação de toda a riqueza nacional, levando-se em conta
as indústrias de insumos e máquinas agrícolas, as agroindús
trias de processamento da produção e outros componentes
que se conectam com a agricultura.
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Se a agricultura depender do sistema financeiro que hoje
controla o Conselho Monetário Nacional. o Banco Central
e o Banco do Brasil, ela estará fatalmente sentenciada. Quem
pode salvá-Ia é o Congresso Nacional.

E a Nação espera que a salvemos logo. Antes que seja
tarde.(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Vasco Furlan, que disporá de 25 minu
tos na tribuna.

O SR. VASCO FURLAN (PDS-Se. Pronuncia o seguin
te discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, quão diferente
é a situação de um primo pobre, o México, que encontrou
o seu caminho de retomada dos investimentos, e o Brasil,
que se perdeu na caminhada para o Primeiro Mundo!

Enquanto que o México recebeu, no ano passado, oito
bilhões de dólares, o Brasil recebeu menos da metade de
um bilhão de dólares, em investimentos estrangeiros. Mais
exatamente, recebeu apenas 406 milhões de dólares de investi
mentos.

A América Latina, a que orgulhosamente os brasileiros
se esquecem de pertencer, recebeu investimentos de origem
externa que montaram a 13.600 milhões de dólares. O Brasil,
pela sua importância, deveria ter recebido pelo menos a meta
de, porém amargou uma lamentável sede, não tendo recebido
nem miseráveis 3%!

Que milagre terá operado o México, que de país inviável
transformou-se em modelo de país beneficiado pelos aben
çoados dólares itinerantes? Que segredo terá feito de nosso
irmão latino-americano ficar em tão boa situação, enquanto
nosso sonho de partir para o Primeiro Mundo nos ancorou
no Terceiro ou no Quarto?

Naturalmente, uma questão complexa como esta não tem
uma resposta simples. Porém não deve o observador desaper
ceber-se de um dado importante: enquanto os países do Leste
Europeu ingressam famintamente em busca dos dólares itine
rantes, enquanto a América Latina carece cada vez mais desses
recursos, ainda que à custa de remessas crescentes de lucros
no longo prazo, enquanto o capital de risco mostra-se cada
vez mais arisco, o Brasil age como avestruz que esconde a
cabeça na areia para não ver o perigo, como se esse gesto
mágico o conjurasse.

O México, em vez disso, adotou a corajosa atitude de
apertar os cintos, aumentar os tributos internos e reduzir os
impostos sobre as remessas de lucros para o exterior.

O imposto sobre dividendos pagos por empresas estran
geiras a seus acionistas no exterior, isto é, a transferência
de riqueza gerada no México para os países do Primeiro Mun
do, incidia à alíquota de 55% o que desencoraja qualquer
investimento, mas foi paulatina e vigorosamente reduzido,
de sorte que até o ano vindouro (1992) será reduzido a zero!

Com tal simples receita, os investimentos externos, não
obstante a concorrência internacional, seja dos países do Ter
ceiro Mundo, seja dos do Segundo, que ora ingressam na
órbita capitalista, acorreram para o México em tal volume
que superou a metade de todos os investimentos externos
na América Ibérica - 8 bilhões, contra um total de 13,6
bilhões, ou seja, admiráveis 60%!

A política brasileira, entretanto, tem sido outra.
Se há uma política de tributação que está na contramão

dos demais países~esta é a brasileira, no respeitante aos impos
tos incidentes sobre os rendimentos percebidos por investi
dores estrangeiros.

Tomando-se por ponto de observação o mirante de um
investidor norte-americano, tem-se que entre impostos de ren
da cobrados pelos governos centrais e pelas administrações
locais, cobrava-se na Inglaterra em 1988 uma alíquota de 35%,
inalterada até 1992: na Suécia, de 52%, a ser reduzida para
30%; no México, 39%, a ser reduzida para 35%; na Vene
zuela, de 50%, a ser reduzida para 35%.

Continuando a comparação entre a trihutação, pelo im
posto geral de renda em cada País, em 1988, e o previsto
para 1992, tem-se que a alíquota era de 33% na Argentina,
a ser reduzida para apenas 20% no ano vindouro.; de 38%
nos Estados Unidos, não estando prevista redução; de 35%
e 39% na Holanda e na Austrália, sem previsão de alteração;
de 50%, a ser reduzida para 40%, na Irlanda; de 35%, na
Espanha, sem previsão de alterasão; de 43% para 39% na
Bélgica; de 45% para 39% na Austria; de 49% para 40%
na Finlândia; de 42%, estável, na França; de 45% para 42%
no Canadá; de 46%, estável, na Alemanha e na Itália; de
44% e 52%, estáveis, na Coréia e no Japão, respectivamen
te.O mundo ou mantém estável a alíquota de seu imposto
de renda, nesses dois anos tomados para comparação, ou
reduz o imposto. O Brasil o aumenta. De 45% de imposto
de renda, subirá para 49%, se incluída a contribuição social
sobre o lucro das empresas e o imposto de renda estadual.

A alíquota do imposto brasileiro sobre dividendos era
dos mais altos do mundo em 1988 (de 25%), somente superado
pelo México (de 55%), seguido pela Venezuela (20%) e Ar
gentina (175%). Mas o México, sempre nos dois anos de
comparação, fará uma redução para zero, embora a Argentina
pretenda aumentar de 17,5% para 20%. A dos Estados Uni
do~, da Austrália e da Irlanda era nula (zero), a Bélgica,
a Austria e a Finlândia, a França e a Itália, todos esses países
tinham e continuarão a ter uma alíquota branda, de 5%. A
Alemanha tinha um imposto sobre dividendos de 15%, mas
aterá reduzido a 5% em 1992. O Brasil, que tinha uma alíquo
ta alta (a segunda), te-Ia-á mantido no ano de 1992. Enquanto
os demais países, que cobravam altas alíquotas de imposto
sobre dividendos, reduziram-no ou estão em vias de fazê-lo,
como o México (que reduzirá de 55% para-zero), o Brasil
continua o campeão das alíquotas altas, agora soberano, com
seus 25%.

No que se refere ao imposto suplementar de renda, o
caso brasileiro é singular. O Brasil tinha a companhia tímida
da Argentina nesse campo, pois oscilava, em 1988, entre 15
e 25%, naquele país platino, enquanto o Brasil o tinha entre
40 e 60"iL A Argentina tê-Io-á reduzido para zero em 1992,
e o Brasil continuará a cobrá-lo em até 60%. A posição brasi
leira, no particular, é verdadeiramente singular e única, extra
vagante e incontrastável, pois todos os demais países têm
um imposto suplementar de remessas para a exterior igual
a zero, enquanto cobramos até 60%, quando as remessas
de lucros são muito elevadas.

Somando-se tudo - imposto de renda, imposto sobre
dividendos e imposto suplementar - temos uma situação equi
librada, no mundo, mas os impostos brasileiros são os mais
gravosos.

Uma análise do imposto total, nos países objeto de nossa
comparação, nos anos referidos (1988 e 1992), leva ao seguinte
quadro: oito países terão sua situação estável (Inglaterra, Esta
dos Unidos, Holanda e Austrália, França, Itália, Coréia e
Japão), mas onze reduzirão seus impostos (Suécia, ~éxico,

Venezuela, Argentina, Irlanda, Espanha, Bélgica, Austria,



Setembro de 1991 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 3 15765

Finlândia, Canadá e Alemanha). Somente um país os aumen
tará. Esse único país é o Brasil.

As diferenças, no geral, não são notáveis, salvo se compa
rados os extremos, entre 28% e 43%, de um lado (que é
o caso, na ordem, da Inglaterra, Suécia, México, Venezuela,
Argentina, Irlanda, Espanha, Bélgica, Áustria e Finlândia),
e, de outro lado, de 50% e 61% (casos da Coréia, do Japão
e do Brasil).

Mas a diferença entre 28% (Inglaterra) e 61 % (Brasil)
é bastante ampla e deve ser objeto de cuidados e estudos,
pois, ao contrário dos demais países, o, imposto brasileiro,
que era o mais alto, não se reduziu. E o único dos vinte
países que o aumentou.

São incompossíveis, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são
incompossíveis as metas de cobrar muito do capital estrangeiro
e atrair o capital estrangeiro, buscar o caminho do Primeiro
Mundo e afugentar o capital do Primeiro Mundo.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Vai-se passar
ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

VII - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passamos a ho
menagear a memória da ilustre ex-Deputada Abigail Feitosa,
falecida em 18 de agosto do corrente ano. O requerimento
foi formalizado pela nobre Deputada Maria Luiza Fontenele,
do PSB do Ceará.

Srs. Deputados, o transcurso deste mês de agosto marcou
o desaparecimento de uma das mais dignas figuras que já
ocuparam a tribuna desta Casa. Refiro-me, com pesar, ao
falecimento da ex-Deputada Abigail Feitosa.

Responsável pela estruturação da Comissão Nacionai dos
Direitos da Mulher, e coordenadora do Movimento de Uni
dade Popular, a ex-Deputada tornou-se conhecida e querida
pelas comunidades carentes de Salvador, onde tentava ofere
cer ao povo o atendimento médico previsto pela Constituição.

Nacionalista, socialista e feminista, foi uma grande voz
em defesa do patrimônio público brasileiro. Como solução
para o problema do inchaço das cidades, desemprego e conse
qüente violência urbana, propunha a reforma agrária. Defen
sora das verbas constitucionais para a educação e saúde, Abi
gail lutou toda a vida pela idéia verdadeiramente moderna
do amparo ao cidadão.

Na Assembl~ia Constituinte defendeu as minorias discri
minadas e propôs a aposentadoria por velhice aos 55 anos,
para as mulheres, e aos 60, para os homens, lembrando que
no Brasil, infelizmente, a maior parte das pessoas morre antes
de chegar aos 65 anos.

Dentre as teses que defendeu nesta Casa, lembro da pro
posta de estatização de amplos setores da economia e da pro
posta de não-pagamento da dívida externa. Mesmo quando
discordávamos de suas teses, não havia como não acreditar
na sinceridade dos motivos que moviam a atuação daquela
ilustre colega, infelizmente ausente desta legislatura.

Favorável ao planejamento familiar através da informa
ção e opção dos cônjuges, sempre se opôs, entretanto, a qual-

quer controle de natalidade que significasse, em suas palavras,
"a ingerência indevida do Estado".

Em momentos como o atual, em que o País está em
crise, redobrado é o nosso pesar pela ausência de vozes expres
sivas como a de Abigail Feitosa. Não há homenagem maior
que possamos lhe prestar do que o cumprimento consciente
de nossa obrigação como representantes do povo brasileiro.
E nossa obrigação, neste Parlamento, pode ser resumida em
três deveres. O primeiro dever é a defesa sincera de nossas
convicções, pelas quais nos elegeram. O segundo dever é a
aceitação das diferentes opiniões representadas nesta Casa.
E o terceiro, e talvez o mais fundamental, é traçar os rumos
deste País, rumos esses que têm no Poder Legislativo sua
discussão e formalização legal. Esses três deveres foram exem
plarmente cumpridos por Abigail Feitosa. Sigamos, pois, seu
exemplo, honrando continuamente a memória de Abigail co
mo exemplo de correção e dignidade no cumprimento do
mandato popular.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passo a palavra
ao nobre Deputado Clóvis Assis, que falará em nome do
PDT.

O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA- Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, eu não
poderia deixar de ocupar esta tribuna, em nome do meu Esta
do e de seu povo, para falar sobre a coragem dos baianos
durante todo esse período da Câmara Legislativa da Bahia.

Sabemos que a nobre Deputada Abigail Feitosa, falecida
no dia 14 de agosto de 1991, teve marcada sua história na
luta pela democracia. Pessoa vibrante, mulher, mãe, médica
dedicada, responsável, travou ela na Bahia uma das maiores
batalhas contra a oligarquia política que lá se instalava naquela
época. Ao principiar o ano de 1964, quando se implantou
neste País a primeira ditadura ferrenha, com o rompimento
das instituições e o rasgar da nossa Constituição, na Bahia,
levanta-se uma senhora mãe, uma senhora valente - como
também o foram muitas baianas, em 2 de julho, na indepen
dência da Bahia - que lutou com todas as suas forças contra
as ditaduras e contra as oligarquias.

Abigail Feitosa, política séria, responsável, que fez da
sua vida pública um espelho para muitas mulheres deste Con
gresso, na Bahia, em 1964, vai às ruas com os estudantes,
com os políticos, para dizer não à ditadura. Enfrentada pelas
forças da oligarquia política de nosso Estado, muitas vezes
pelos cães e pelos policiais, Abigail Feitosa lutou bravamente
com os estudantes e com os políticos daquela época, dizendo
não à ditadura.

Abigail Feitosa elegeu-se Deputada Estadual e, naquela
Assembléia, muito se lutou para que ela pudesse realmente
ter um mandato com o respeito que teve em nosso Estado.
Abigail Feitosa Deputada marcava pela presença aos humil
des. Como médica fez de sua devoção e de seu juramento
aquela figura que todo pobre em Salvador gostava. Abigail
Feitosa mãe, Abigail Feitosa mulher valente, aquela senhora
que todos nós baianos aprendemos a respeitar. Aquela política
que teve no seu desenvolvimento, na estrutura básica a defesa
da soberania deste País, Abigail, como todos sabemos, teve
uma escola política de valentia, uma escola de oposição.

Lembro-me bem de que ainda estudante em nosso Esta
do, quando por lá circulava o ex-Presidente do PMDB, o
nobre Deputado Ulysses Guimarães, e naquela oportunidade
foi realmente conturbada a sua visita, Abigail Feitosa, com
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todos os políticos da Bahia, levantou suas forças para enfrentar
aquilo que era a ditadura mais ferrenha que se instalava nesta
Nação. Não podíamos aceitar, todos nós progressistas, a oli
garquia baiana; e essa mulher, brava companheira, mãe, fez
da sua luta política, da sua estrutura a forma de fazer urna
política séria. Lembro-me ainda, quando estudante naquele
Estado, que Abigail, urna senhora que precisava a todo custo
mostrar a esta Nação que a Bahia tinha na sua luta, na sua
devoção o coração feminino, também marcava junto aos pre
sos políticos daquela época sua dedicação e sua compreensão.

Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, essa mulher, essa
brava senhora, falecida em 14 de agosto de 1991, deixou urna
marca registrada nesta Casa, assim corno todos os baianos
que aqui passaram, mas quero prestar aqui minha homenagem
à memória da ex-Deputada Abigail Feitosa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -Concedo a pala
vra ao eminente Deputado José Lourenço, pelo PDS.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, nesta
hora de saudade é hora de lembrarmos da ilustre colega,
da mulher destemida, da política competente, da cearense
que, tornou-se baiana, incorporou na sua maneira de ser tudo
aquilo que os baianos de melhor têm na sua formação pessoal,
no seu sentimento de hospitalidade, de bem-querer, de estima
pessoal.

Abigail era uma das pessoas que, sob qualquer faceta,
qualquer comportamento ou qualquer tipo de relacionamento
11l~mano, nunca teve capacidade para odiar nem para discri
mmar.

Na Assembléia Nacional Constituinte, em debates que
se alongavam madrugada adentro - ela nesta bancada, eu
naquela - quantas vezes conversávamos, quantas vezes nos
encontrávamos e nos abraçávamos; quantas vezes nossos senti
mentos de divergência eram superados pelo sentimento da
convergência, que nasce do espírito de fraternidade que deve
existir entre todos os seres humanos!

Com o mesmo espírito com que convivi com Abigail Fei
tosa, encontramo-nos urna noite, às duas horas da madrugada,
no pequeno ambulatório da Câmara dos Deputados, cardíacos
que sou e ela era, operada corno eu no Incor. Tivemos uma
crise de hipertensão. Chegando ao ambulatório da Casa, mais
dois ou três colegas lá se encontravam. Havia duas camas
no mesmo quarto; em uma estava Abigail. E o médico pergun
tou: "Líder, V. Exª se incomodaria de ficar em repouso por
algum tempo ao lado da Deputada Abigail Feitosa?" E eu
l}!e respondi: "Não, é u~a enorme satisfação; nossa doença
e a mesma e nossos sentImentos são os mesmos também".

Quando ela me viu, já deitado que estava, estendi-lhe
a mão. Nossas mãos se tocaram e se apertaram, e eu lhe
disse: "Abigail, nossos corações estão fracos; fracos, talvez,
devido à dureza da luta, mas o que vale nesta hora é que,
estando os nossos corações fracos, as nossas mãos ainda estão
fortes. para se poderem abraçar uma à outra".

E esta a recordação que tenho dela. Quando ela me disse:
"Zé, você precisa ter mais cuidado, por vezes noto que você
é extremamente emotivo. Sou mais controlada. "Verifiquei,
no entanto, que tendo exatamente a mesma idade dela, 58
an~s, ela, menos emotiva que eu, menos vibrante, se foi pri
meIro.

Deus a.ssim quis, mas isto nos ensinou que mesmo Abigail
nos tendo faltado, mesmo não estando aqui na atual legisla-

tura, hoje aqui estamos para prestar homenagem a urna mu
lher intrépida, devotada à causa pública, solidária para com
os menos protegidos pela sorte, urna mulher que, sendo mar
xist~, abra~ava um outro que nunca o foi uma mulher que
sabIa conVIver, que era grande, não no tamanho, mas na
sua expressão de convívio com todos os colegas.

De todos que a conheceram, de todos os Parlamentares
que com ela conviveram, não conheço alguém que possa ter
de Abigail urna só palavra que não seja de elogio, estímulo
e saudade. Neste instante, quero dizer ao seu filho e ao seu
marido, meu velho amigo e companheiro José Ribamar Feito
sa, que tem uma fazenda vizinha à minha, que somos solidários
no seu sofrimento e no seu pesar.

O Sr. Luiz Eduardo - V. Exª me concede um aparte?

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Com muito gosto, nobre
Deputado.

O Sr. Luíz Eduardo - Quero me associar, Deputado
José Lourenço, em nome da Bancapa do PFL, ao discurso
de V. Ex' em homenagem à nossa saudosa companheira Abi
gail Feitosa, com quem tive a honra de conviver durante oito
anos de mandato corno Deputado Estadual e corno Consti
tuinte aqui nesta Casa. Corno Deputado EstaduaL sempre
contei, na Presidência da Assembléia Legislativa da Bahia,
com o apoio, a solidariedade e o estímulo de Abigail, no
sentido de modificar a imagem do Legislativo Estadual. Foi
urna companheira em todos os instantes, em tudo aquilo que
era do interesse público. Sempre tivemos divergências ideoló
gicas nítidas, claras, transparentes, sempre fornos adversários
políticos, mas isso só fez com que nossa amizade sempre saísse
reforçada de cada disputa, porque sabíamos ter o respeito
mútuo. Admirava suas qualidades de brava mulher, de médica
competente, de Deputada atuante, de mãe extremosa. Não
tenho dúvida da falta que Abigail nos faz como políticos baia
nos, porque ela sempre procurou pautar a sua vida pública,
corno também a sua vida profissional, com seriedade, na defe
sa de seus princípios e de suas idéias. Sempre pensamos de
forma diferentes, repito, o que só serviu para que saísse forta
lecido o nosso carinho, a nossa amizade. V. Ex', neste instante,
corno Deputado da Bahia - e tenho certeza de que fala
em nome do povo baiano - presta urna justa homenagem
a Abigail Freitas Feitosa.

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Muito obrigado, nobre De
putado Luís Eduardo. A manifestação de V. Ex' vem, sem
dúvida alguma, reafirmar aquela imagem que todos nós temos
de Abigail, com quem tínhamos divergências no campo políti
co, mas convergências permanentes no campo das relações
humanas e da solidariedade.

Sr. presidente, ao encerrar minhas palavras, quero regis
trar a saudade e o vazio que nos deixa urna figura que durante
os 8 anos em que exerceu o mandato popular o soube fazer
com espírito público e, sobretudo, com uma visão profunda
do quadro social brasileiro.

Em meu nome pessoal, em nome do PDS, em nome
do povo baiano, quero, neste momento, trasmitir - e também
falo em nome do companheiro da bancada da Bahia, Depu
tado Prisco Viana - a seus familiares nossa solidariedade;
à Bahia, nosso abraço e pesar.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre e ilustre Deputado Luiz Moreira, que falará pelo
PTB.
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o SR. LUIZ MOREIRA (PTB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia estar
afastado, neste momento, quando nos relembramos da figura
da ex-Deputada Abigail Feitosa. Aliás, gostaria de enfocar
uma característica um pouco diferente da política, porque
com a parlamentar não tive contato suficiente para que a
pudesse relembrar, como tão bem o fizeram os Deputados
José Lourenço e Luís Eduardo. Mas recordo-me de Abigail
Feitosa na Faculdade de Medicina. Ela pertenceu a uma turma
posterior à minha; portanto, a conheci naqueles corredores
da tradicional e velha Faculdade de Medicina da Bahia.

Lembro-me dela pelas maternidades, porquanto ela abra
çou a especialidade de ginecologia. Foi uma eficiente e concei
tuada profissional. Teve uma clínica respeitada, porque seus
dotes profissionais faziam com que ela obtivesse a estima e
esse conceito das suas clientes.

Recordo-me de quando era ela aspirante de maternidade,
do trabalho e da dedicação que tinha por aquelas pacientes
do poder aquisitivo pouco expressivo. Talvez por essa convi
vência com a mulher, no dia-a-dia, no seu trato, na sua assis
tência, quando política - recordo-me - ela tomou a bandeira
na defesa da mulher. Abigail Feitosa conseguiu vencer um
grande trauma pela perda do seu filho num acidente. Ela
absorveu de forma heróica aquilo que nem sempre as pessoas
sabem absorver. Depois, apareceu a patologia que a levou
ao incor para tratamento. Encontrava-me sempre com Abigail
no Clube Baiano de Tênis, quando ela deixava São Paulo
e ia para lá em companhia do seu marido para um relax
dominical. Depois de eleito, estive com Abigail aqui nesta
Casa, no seu gabinete, onde acolheu com muita distinção
o pleito que eu lhe fazia.

De forma que essa é a faceta que eu queria ressaltar
de Abigail, a profissional, a médica que soube angariar toda
estima de sua clientela. Quero deixar, neste momento, como
baiano, como profissional, como médico, como ex-Presidente
da Associação Baiana de Medicina, os nossos votos de pesar
à família enlutada por essa perda irreparável. Que Deus a
tenha em um bom lugar pelos méritos que realmente praticou
aqui na terra.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Jamil Haddad, pelo PSB.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ: Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna contristado. Falo como Presidente do Partido
Socialista Brasileiro, para render uma homenagem póstuma
a uma guerreira, a uma Deputada que soube honrar o seu
mandato, a uma deputada que honrou a sigla do Partido Socia
lista Brasileiro, a uma deputada que soube ser mãe, médica,
Parlamentar, amiga, representante legítima da população que
a elegeu, enfim, a uma Parlamentar com "P" maiúsculo.

Companheiros, recordo-me bem de quando conheci Abi
gail Feitosa, que tinha tido uma atuação altamente meritória
na Assembléia Nacional Constituinte, quando ainda pertencia
ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, pelo qual
havia sido eleita. Conheci-a quando assumi, como suplente
do Senador Saturnino Braga, a cadeira de Senador pelo Estado
do Rio de Janeiro, e participava também da Comissão de
Sistematização. Médica como eu, lutamos diuturnamente por
melhores condições de saúde para a sofrida população brasi
leira.

Abigail resolveu mudar de partido. Vejo, aqui, neste
plenário, o Secretário-Geral do nosso partido. Roberto Ama
ral, que comigo se dirigiu a Salvador, num dia muito feliz
para o nosso partido, quando tivemos a adesão de Abigail
ao Partido Socialista Brasileiro.

Maria Abigail Feitosa fazia com o nosso querido Ribamar
um casal extremamente feliz. Como disse o ilustre colega
que me antecedeu, havia sofrido, há pouco tempo, um choque
com a morte de um filho, mas se dedicava ao seu marido
e ao seu outro filho com o carinho próprio daquelas que
sabem ser esposas e mães.

Maria Abigail Feitosa se elegeu, pela primeira vez, como
Deputada Estadual pelo Estado da Bahia. Posteriormente,
em reconhecimento à sua grande atuação no exercício do
mandato estadual, foi eleita Deputada Constituinte com
34.900 votos.

Teve atuação marcante como já disse, na Constituinte,
recebendo do DIAP a nota dez, por ter votado favoravelmente
a todas as matérias de real interesse da classe trabalhadora
brasileira.

Abigail nunca abandonou a Medicina. Sempre procurou
ajudar a população mais pobre; sempre procurou ajudar as
parturientes mais necessitadas; sempre procurou dar amparo
às crianças com dificuldades de sobrevida. Foi uma profissional
exemplar no exercício da sua especialidade. Como Deputada
Federal, nunca abandonou o exercício da Medicina. Sabia
que a sorte dos pobres e miseráveis deste Brasil não mudaria,
enquanto eles não tivessem direitos à dignidade da vida. Como
Deputada e médica, associou o seu nome aos avanços e con
quistas sociais mais importantes da Constituição de 1988. Das
lutas pela democratização, saltou para as lutas sociais, ao
lado dos deserdados da terra. Neste Congresso, dedicou seu
mandato à causa dos trabalhadores, dos oprimidos, dos explo
rados, dos miseráveis da sua Bahia. Assim era a nossa querida
Deputada Abigail Feitosa. O destino ingrato roubou-a do
nosso convívio. Morreu do coração quem sempre viveu inten
samente a vida. Devem ter-lhe pesado no coração o cresci
mento da miséria, a recessão, o desemprego, a falta de espe
rança e as traições sofridas pelo povo brasileiro.

Quando o partido pelo qual se elegeu, em 1986, abando
nou os compromissos de campanha, a. guerreira médica e De
putada Abigail Feitosa foi buscar abrigo em nosso partido.

Já dizia o poeta que certas pessoas não morrem; ficam
apenas encantadas. Abigail Feitosa é uma dessas pessoas que
não morrem, que ficam encantadas na memória do seu povo.
Este Congresso perdeu uma grande Parlamentar. O Partido
Socialista Brasile,iro ficou sem uma grande liderança. O povo
da Bahia perdeu uma grande combatente. O Brasil perdeu
um dos seus nomes mais dignos e honrados. Perdemos todos
nós.

Esté Brasil sofrido ainda terá seu dia de glória. Este
Brasil, um dia, não será mais apenas o país do futuro.

Ouço o-nobre Deputado Roberto Franca.

O Sr. Roberto Franca - Nobre Deputado Jamil Haddad,
embora V. Ex\ como presidente do nosso partido, fale por
todos nós, gostaria de neste momento, associar-me às homena
gens à memória da ex-Deputad~ Abigail Feitosa, em meu
nome pessoal e em nome do Deputado Uldurico Pinto nosso
colega de bancada, que, infelizmente, por motivos superiores
à sua vontade, ficou retido no Estado da Bahia. Pediu-me
especialmente S. Ex' que eu fizesse esta homenagem a sua
querida amiga Abigail Feitosa. Acredito que perdeu o Brasil,
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perdeu esta Casa e perderam aqueles valorosos companheiros
Constituintes que tiveram em Abigail Feitosa um membro
atuante neste Congresso. Por ocasião dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte. ao lado de outras Deputadas co
mo Cristina Tavares. Raquel Capiberibe. Moema São Thiago
e tantas outras, Abigail Feitosa deu à luta na Assembléia
Nacional Constituinte um caráter todo especial na participação
da mulher. A valorosa companheira, agora desaparecida. dei
xa o nosso convívio, mas também deixa entre nós um exemplo
de vida digna. inteiramente dedicada ao bem-comum. à defesa
do interesse público e dos oprimidos. contra todas as formas
de injustiça social. Agradeço a V. Ex·'. nobre Deputado. a
oportunidade.

O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente. nobres colegas.
quando o Deputado José Carlos Sabóia, Líder de nosso parti
do, retornava a Brasília para esta homenagem a Abigail Feito
sa, o avião que o traria a esta Capital foi abalroado pelo
caminhão que fazia o seu abastecimento. tendo S. Ex' ficado
preso no aeroporto, se não me engano. de São Luís, Mara
nhão, e por isso não pôde estar aqui.

Minha querida Deputada Maria Luiza Fontenele, falo
aqui por delegação de todos os Deputados do nosso partido
com assento nesta Casa. nesta sentida homenagem a quem
mereceu e merece de nós. pela sua atuação parlamentar, como
mulher digna e honrada, todo o respeito e admiração. Este
Brasil sofrido ainda terá o seu dia de glória; este Brasil não
será um dia mais o País do futuro. mas um País onde haverá
pão, trabalho e dignidade à mesa de todos os brasileiros.
Neste dia, Abigail Feitosa estará conosco comendo o pão
e o maná da justiça e bebendo o vinho da alegria e da felicidade
do nosso povo.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESlDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
a nobre Deputada Rose de Freitas, do PSDB do Espírito
Santo.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr;' e Srs. Deputados. conside
ro-me hoje extremamente limitada para fazer esta homenagem
a uma das maiores. mais brilhantes e grande companheira
de trabalho nesta Casa. pelo fato de ter sido, em muitos mo
mentos, minha melhor companheira de jornada no processo
constitucional.

O escritor Jorge Luís Borges escreveu em determinado
momento de sua vida um poema chamado"Arrependimento",
em homenagem à sua mãe, que durante a vida inteira tinha
sido a estimuladora de seu trabalho. Quando perdeu sua mãe.
Jorge Luís percebeu que em todas as suas obras simplesmente
havia-se esquecido de fazer uma dedicatória ou um poema
à mola propulsora de seu trabalho. de seu talento. de sua
vontade de viver, à sua companheira nos desafios que enfren
tou, principalmente quando sofreu problemas de visão. Então,
ele escreveu esse poema que se chama "Arrependimento".
E, numa entrevista. Jorge Luís Borges dizia que deveríamos
tratar todos como se já estivessem mortos, porque assim não
haveríamos de faltar em vida com as justas homenagens que
algumas pessoas merecem pelo reconhec.imento de sua passa
gem, pela sua convivência, pelo seu calor fraterno, por seu
companheirismo.

O que eu poderia falar sobre Abigial feitosa, da Depu
tada, da mãe, da nordestina dos braços fortes e renhidos a
favor da luta pelos menos favorecidos da sociedade, muitas
vezes mais apaixonada. muitas vezes cheia de razão'? O cora-

ção sempre falou forte na hora do seu testemunho, na briga
pelas causas e na sua presença nesta Casa. E por isso me
reporto a Jorge Luís Borges. Quando retornei a esta Casa,
Deputado Jamil. a primeira pergunta que fiz sobre Abigail
Feitosa. Eu não gostaria jamais de voltar ao Parlamento sem
a presença, dentre as poucas mulheres que aqui temos, dessa
valorosa companheira. Todas as palavras que deixarmos aqui
- os que tivemos o privilégio de sua convivência - nunca
farão justiça à pessoa humana, à profissional, à mãe que viveu
momentos de profunda dor com a perda do filho, mas de
cabeça erguida continuou na sua luta.

Muitas vezes, saímos deste Congresso de madrugada du
rante a Assembléia Nacional Constituinte, que nunca deixou
de contar com a presença da Deputada Abigail Feitosat Tenho
a certeza de que S.Ex' sacrificou parte de sua vida por este
Parlamento. .

Abigail Feitosa sabia que teria que fazer uma nova cirur
gia. Não pela dor que sofreria, mas pela dedicação daustiva
ao trabalho e ao parlamento. como vocação imprescindível
na vida de alguém que deseja servir ao seu País, coni. humil
dade, com sua fala simples, Abigail Feitosa sempre, nias sem
pre colocou em segundo plano sua própria vida, sua ;própria
saúde.

Tivemos, muitas vezes, discussões calorosas soJ)re esse
assunto. O amor e a amizade que ela me dedicava, como
também dediquei a ela. faz-me dizer que ela se distraiu, cui
dando mais dos interesses do País do que de sua 'própria
vida.

Como poderíamos chegar aqui. agora, e prestar uma ho
menagem sutil a uma companheira que se foi, e até silenciosa
mente, porque viemos a saber de sua morte tempos depois
do acontecimento?

Tenho a certeza de que vários Parlamentares não sabem
da realização desta sessão solene, porque estariam tbdos 
nós. que pudemos usufruir sua amizade e convívio tão enrique
cedor - aqui conosco, para homenageá-Ia.

Em nome do meu Partido, quero dizer que reverencio
a memória - como disse o Deputado Jamil Haddad - de
uma mulher que morreu do coração e que viveu intensamente
a vida com o coração.

As suas causas não eram melhores nem maiores do que
as de muitos que aqui estão; melhor era a companheira que
perdemos. E perdemos, Deputada Maria Luiza FonteneIle,
dois braços que sempre estiveram erguidos a Clamar por justiça
social. Não tive oportunidade de conviver com ela. Falávamos
muitas vezes ao telefone, e ela, que me chamava carinho
samente de Rosinha, sempre me dizia que voltaria. Tive opor
tunidade de dizer-lhe que alguns votos dos baianos que esta
vam na fronteira do Espírito Santo, em Serra, Município que
represento, foram para ela. Foram mesmo. Onde pude estar
e onde havia um cidadão da Bahia eu pedia que votasse em
Abigail. Acreditava nela e, por isso, gostaria de dizer, se
hoje Abigail Feitosa pudesse me ouvir, que haveremos de
fazer justiça à sua luta nesta Casa. (A oradora é cumpri
mentada.)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Valter Pereira, que falará pelo PMDB.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB -MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
algum tempo a mulher vem ocupando significativo espaço
na sociedade. Tem participado ultimamente das decisões, dan-
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do contribuições importantes para o aprimoramento das insti
tuições e para o combate às injustiças sociais. Recentemente,
na Assembléia Nacional Constituinte, uma poderosa bancada
feminina, não pelo número de representantes, mas, sobre
tudo, pela força moral, pela dedicação, pela competência e
pela sensibilidade que são próprias da mulher, agigantou-se
no centro de decisões políticas, e a Constituição produzida
teve a forte influência dessa sensibilidade feminina.

Nessa bancada feminina, dentre as valorosas Constituin
tes que ornamentaram este plenário, destacava-se a figura
de Abigail Feitosa. Tive o privilégio de tê-la como vizinha
- encontrávamo-nos com certa freqüência, e começavam as
discussões acerca dos graves problemas deste País - e de
com ela conviver neste plenário, discutindo amplamente os
avanços que deveriam ser consignados no texto constitucional.
Ela me impressionava profundamente pela clareza que tinha
das questões nacionais, dos problemas sociais deste País, so
bretudo os relacionados. à classe trabalhadora, aos próblemas
do menor, da mulher, da Previdência Social, enfim, ~ra uma
mulher que trazia em sua bagagem o conhecimento profundo
dos problemas deste País e, por isso mesmo, soube, com rara
competência, dignificar o mandato na Assembléia Nacional
Constituinte. Era, sobretudo, uma mulher de posiçõeS firmes,
às vezes até intransigentes, mas sua intransigência na defesa
do trabalhador e da criança jamais fez com que perdesse a
serenidade, a afabilidade que sempre a distinguia nos contatos
que mantinha com seus Pares e seus amigos.

Infelizmente, somente hoje tomei conhecimento da morte
de Abigail. Confesso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que fiquei profundamente chocado e consternado com a notí
cia, como ficaram meus colegas neste Parlamento, como a
Deputada Rose de Freitas, companheira desde a legislatura
passada, que mal conseguia falar comigo neste plenário, já
que sua voz se embargava a todo instante à menção da nossa
grande companheira ex-Deputada Abigail Feitosa.

A homenagem que nesta hora presto à alma dessa comba
tiva mulher é uma homenagem de coração, de profundo senti
mento humano, de profunda emoção, embora singela, mas
com muita sinceridade.

Quero que fique consignada nos Anais desta Casa a home
nagem que presto pessoalmente à memória da saudosa Abigail
Feitosa. E a homenagem do meu partido, em cuja esteira
ela veio parar na Assembléia Nacional Constituinte, tendo
dignificado, sobremaneira, o mandato que exerceu e a ban
deira que ostentou.

Infelizmente, nesta Legislatura ela não retornou, como
não retornaram muitos constituintes que ganharam nota dez
pelo desvelo, pelo cumprimento do compromisso assumido
com a classe trabalhadora. Mas tenho certeza de que ela ficou
com a consciência tranqüila, porque, afinal de contas, as posi
ções que aqui tomamos não podem nunca significar apenas
a garantia de um projeto futuro, mas, sobretudo, significam
o cumprimento de compromissos com a consciência e com
a sociedade.

Sr. Presidente, ao prestar esta singela homenagem, em
nome do meu partido, o PMDB, e em meu próprio nome,
quero dizer, com todo o sentimento que me invade a alma
neste instante, que Abigail Feitosa, hoje com certeza desfru
tando da paz celestial que é conferida a todos aqueles que
agem em razão do bem e da justiça, haverá de estar sempre
ao nosso lado. As bandeiras desfraldadas por ela, que também
foram e são as minhas bandeiras haverão de continuar tremu-

lando neste Parlamento e pontilhando nossa caminhada po
lítica.

Muito obrigado. (O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra à nobre Deputada Maria Luiza Fontenele, como autora
da proposição de homenagem à memória da ex-Deputada
Abigail Feitosa, falecida no dia 14 de agosto próximo passado.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSDB-CE. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em nome do meu partido falou o Deputado Jamil Haddad
e seria difícil acrescentar mais ao que S.Ex~ já mencionou.
Em nome da luta da mulher falou a Deputada Rose de Freitas,
com tal expressão como talvez só as mulheres saibam fazer
(desculpem-me os companheiros do sexo oposto aqui pre
sentes).

Outro companheiro falou representando exatamente o
espírito da bandeira democrática que a Deputada Abigail Fei
tosa tanto defendeu, ao lado da companheira Raquel Cândido,
do nosso partido, da companheira Moema São Thiago, de
Cristina Tavares, que para cá não retornou.

Quero, Sr. Presidente, se me permitem os que estão,
acrescentar algo que trago da experiência deste final de sema
na no Ceará, Estado que também é da companheira que par
tiu, um Ceará tão grande que, quando alguém parte, outros
e outras tornam presentes a sua luta, hasteando suas bandei
ras. Estive, em nome do povo organizado do Ceará, presente
aos trabalhos que encerravam a Semana Social do Traba
lhador, promoção de setores da Igreja no Ceará. Organizou-se
então um tribunal que tinha uma característica diferente: não
havia juiz. Era um tribunal,popular, em que o povo proferia
a sentença, e foi-me dada essa tarefa. Num momento de emo
ção, eu disse que falava ali não só em nome dos que me
outorgaram a palavra, mas em nome daqueles que nos deixa
ram.

E aqui, quando ouvi a Deputada Rose de Freitas dizer
que muitas vezes a própria Deputada Abigail Feitosa falava
das dificuldades, da dor que sentia, lembrei-me de quantas
vezes presenciei seu sofrimento, nos encontros do Partido
Socialista Brasileiro, quando, após discussões calorosas, a De
putada procurava um local mais afastado para tomar um remé
dio, a fim de amenizar a dor.

Abigail Feitosa deve ocupar o lugar que dedicamos aos
heróis e heroínas da nossa História. Num momento político
tão difícil, para ajudar a construir o Partido Socialista, a man
ter de pé o Parlamento, para hastear as bandeiras femininas
junto às suas companheiras, com tanta coragem, numa socie
dade onde o machismo teima em não ampliar os espaços que
as mulheres querem preencher com o seu amor e com a sua
dedicação, para tudo isso a companheira precisou fazer um
esforço muito grande. Mesmo assim, a marca da serenidade
era, sem dúvida alguma, o que passava para todos nós. No
entanto, a mesma serenidade tinha outra face. Era uma guer
reira, uma mulher que não se dobrava porque trazia dentro
de si a coragem, o sofrimento e a luta de tantas mulheres
que tombam, às vezes na luta pela terra, em defesa do filho,
ou tentando salvar o marido dos difíceis caminhos que muitos,
desempregados, buscam, como a embriaguez e outros mais.

Digo que é isso que faz e fez de Abigail Feitosa essa
mulher que não pode passar, que não pode deixar de estar
presente, porque jamais representou tão-somente a sua pessoa
e em nenhum momento a vi defender causa própria, causa
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individualizada. Sempre se entregou às causas coletivas, seja
como mãe, seja aliando à sua luta também a sua profissão
de médica, sempre voltada para questão da vida. Preocu
pava-se com o processo de consumação a que as nossas adoles
centes estão se entregando, com a esterilização da mulher,
com a falta de assistência à saúde para que as mulheres possam,
em condições dignas, dar vida a um novo ser. .. Era, portanto,
principalmente comprometida com a vida e, portanto, ela
está aqui presente em cada uma de nós, em cada um dos
companheiros socialistas, em cada um dos democratas, em
cada um dos que procuram, como procurou Abigail Feitosa,
dignificar este Parlamento.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Raquel Cândido.

A Sra. Raquel Cândido - Bendita seja V.Ex', Deputada
Maria Luiza Fontenele, pela digna. iniciativa de fazer esta
homenagem póstuma a Abigail Feitosa, nossa" Abiga". que
certamente está aqui presente, ao lado de Moema. de Rose,
de Ana Maria Rattes, mulheres que. incontestavelmente, fo
ram grandes lutadoras pelo avanço da condição feminina. Mé
dica especializada na área de ginecologia e obstetrícia, Abigail
preocupava-se extraordinariamente, ao longo da caminhada
de mulheres, com o uso da esterilização feminina, instrumento
de manipulação e voto no período de eleição - assunto que
será investigado por CPI já proposta pela brilhante Deputada
Benedita da Silva. Vejo lágrimas nos olhos de Moema São
Thiago. Mas sou uma socialista que acredita em Deus, que
tem uma fé inconteste. E a luta de Abigail sobrepunha-se
até às questões ideológicas. Era uma luta humana, de uma
médica-mulher que no seu consultório vivia a agonia de mi
lhões de mulheres brasileiras, principalmente nordestinas. A
força interior de Abigail ia muito além da sua força física,
com sua saúde debilitada por quatro pontes de safena. Via
jando a Moscou, quando a Perestroika começava e as discus
sões sobre a abertura democrática inflamavam-se, a tudo assis
tia, a aprendia. E o mais bonito é vermos aqui o "Dudu",
apelido carinhoso do nosso companheiro Luís Eduardo, ho
mem de postura ideológica diferente da nossa, mas que respei
tava a luta de Abigail. Sabem por quê? Porque a luta de
Abigail se sobrepunha às divergências ideológicas. Com aque
le sotaque tão profundo, arraigado, nordestino, cheia de ale
gria, fiel a sua cultura nordestina, dançando a "dança da gali
nha", nas festas que nós mulheres promovíamos em seu apar
tamento para comemorar cada votação que significasse avanço
das questões sociais, Abigail era só meiguice. Com os pés
inchados pela contenção de líquido e pressão alta - às vezes
cadeira pelas câmeras indiscretas de Alexandre Garcia 

Abigail continuava lutando pelos avanços democráticos, pela
não-espoliação da mulher. Acredito que existem outras vidas.
Tenho certeza de que Abigail Feitosa, onde estiver, está sendo
honrada, ocupando o lugar destinado àqueles que tiveram
uma vida pública, irradiando a energia cósmica, sobre nós,
mulheres que continuamos na luta por avanços, tal a discrimi
nação, a humilhação, o descrédito, a desmoralização, que
nos impõem, muitas vezes até nos roubando bandeiras de
luta, porque só a nós, mulheres parideiras da vida, cabe o
questionamento mais profundo da utilização dos nossos cor
pos. Só nós podemos legislar sobre esse universo, o ventre
que dará à luz. Ele é único e exclusivamente nosso. Nós é
que temos de legislar a respeito e decidir o que queremos.
E Abigail fazia isso del'l.tro da ciência, com uma visão profunda
e humanística, acima de tudo democrática e socialista, de
um Brasil que nós almejamos e que tem a marca peculiar

da querida, serena, doce e alegre Abigail.Então, seria uma
grande omissão de minha parte, num momento também de
muita luta, não estar aqui presente. para homenagear sua
memória. Aqui. na verdade, deveriam estar todas as compa
nheiras do Congresso Nacional. Se infelizmente não estão,
é porque ainda não conseguem enxergar o quanto esse gueto
vai se afunilando no momento em que a crise econômica se
agrava no País e vai nos dividindo a todas. Até mesmo o
elogio muitas vezes é debochado. Um discurso mais vibrante
é apresentado como se não contivesse vontade de gritar mais
alto, como uma visão do que acontece nos lares das famüias
que nos dizem mais de perto, por sermos mães e por termos
optado pela função pública, nos entremeios tão difíceis dos
labirintos que é este Congresso Nacional. A homenagem a
Abigail, espiritualmente presente nesta Casa, é de que a ener
gia, a pureza com que ela defendia suas idéias, há de iluminar
este Congresso e fazer as cabeças mais duras machistas enten
derem que o avanço da condição feminina no Brasil, sob
todos os aspectos, não há jamais de sofrer retrocesso. A nossa
homenagem é perene no texto constitucional, porque valeu
a pena ter aprendido com Abigail. Muito obrigada, Maria
Luiza Fontenele, por V.Ex' ter tido a sensibilidade de escolher
esta sessão solitária, mas plena de fluidos positivos, para home
nagear a memória de alguém cuja vida valeu a pena, Abigail

• Feitosa.

A SRA. MARIA LUÍZA FONTENELE - Em meu e
no nome do Partido Socialista Brasileiro acolhemos com muita
emoção o aparte de V.Ex'.

Para concluir, Sr. Presidente, apenas quero dizer o se
guinte: um coração que talvez não tenha suportado a dor
ao ver a forma como uma Constituição elaborada por mãos
e mentes comprometidas com o destino da Nação, sendo estra
çalhada e rasgada; um coração que talvez não tenha suportado
a dor de ver um processo eleitoral que privilegia o poder
econômico em detrimento das ações as mais conseqüentes,
como foi a da Deputada Abigail Feitosa; um coração que
talvez não tenha suportado a dor de ver o socialismo, bandeira
maior da sua luta, sendo também enxovalhado e tratado de
uma forma contra a qual protestamos.

Neste momento diria apenas que esta dor, para nós, se
transforma em indignação, em coragem e resistência, em com
promisso cada vez maior. E aqui digo que Abigail está presente
porque a bandeira da luta feminista, da democracia, da liber
dade, do socialismo continua sendo hasteada com muita cora
gem, força e com a certeza de que um dia ela deixará de
ser apenas uma bandeira para ser a grande realidade neste
imenso País. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - O Presidente
do Senado Federal, Senador Mauro Benevides, comunica à
Câmara dos Deputados, através de expediente escrito, envia
do ao Presidente da Casa, o seguinte:

"Comunico a V. Ex\ e por seu alto intermédio à Câma
ra dos Deputados, que esta Presidência convocou sessão
conjunta solene a realizar-se amanhã, às 10 horas e 30
minutos, no plenário desta Casa, destinada a homenagear
S. Ex' o Sr. César Gavíria Trujillo, Presidente da Repú
blica da Colômbia.

Informo a V. Ex' que falará na oportunidade, em
nome do Senado Federal, o nobre Senador Hélcio Álva
res. Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~
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os protestos de alta estima e distinta consideração. Ass.
Senador Mauro Benevides - Presidente."

Acabamos de informar à Casa que amanhã, às lOh30min,
teremos sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados.

VIII - ENCERRAMENTO

OSR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia 3,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA
(Às 14 horas)

URGÊNCIA
(Art. 64, § 39, da Constituição Federal)

Discussão

1

PROJETO DE LEI N9 159-D, DE 1991

Discussão, em turno único, das Emendas do Senado Fe
deral ao Projeto de Lei n9 159-B, de 1991, que altera dispo
sições do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organi
zação Judiciária Militar; tendo parecer; da Comissão de Defe
sa Nacional, pela aprovação (Relator: Sr. Roberto Maga
lhães). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Prazo vencido na CD em 2-9-91.

(Art. 151, I, j, do Regimento Interno)

Discussão

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 130-A, DE 1989

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9130, de 1989, que aprova o texto do Ajuste Comple
mentar de Cooperação Científica e Tecnológica, no campo
da Informática e Computadores, celebrado entre 0 Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 6 de junho de 1989; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Sr. Adylson Motta); e da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator:
Sr. Eraldo Trindade).

3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 349-A, DE 1990

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 349, de 1990, que aprova o texto do Acordo de

Cooperação Econômica e Tecnológica, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, em BrasI1ia, a 18 de maio de
1990; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); e das Comissões de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; (Relator:
Sr. Eraldo Trilldade) e de Economia, Indústria e Comércio
(Relator: Sr. Jorge Tadeu Mudalen), pela aprovação.

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 350-A, DE 1990

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 350, de 1990, que submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto da Convenção Internacional para Se
gurança de Conteineres (CSC), firmado em Genebra em 2
de dezembro de 1972; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson);
e da Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Interior, pela aprovação (Relator: Sr. Jorge Arba
ge).

PRIORIDADE
(Art. 151,11, a, do Regimento Interno)

Discussão

5

PARECER N9 18, DE 1990
(Da Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação)

Discussão, em turno único, do Parecer n9 18, de 1990,
que opina a respeito da Consulta s/n9 , de 1990, que submete
à consideração da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, indagação do Deputado Gumercindo Milhomem
a respeito do alcance das disposições contidas no art. 223
da Constituição Federal no tocante aos atos de concessão
de TV a cabo; pela apreciação das concesões para exploração
de serviço especial de televisão por assinatura pelo Congresso
Nacional (Relator: Sr. Jorge Arbage).

ORDINÁRIA
Discussão

6
PROJETO DE LEI N9 2.838-A, DE 1989

(Do Sr. Max Rosenmann)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 2.838,
de 1989, que dá nova redação a dispositivo da Lei n93.857,
de 22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem dos Músicos
do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão de músico, e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Sr. Jorge Arbage); e da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela aprovação, com emendas (Relator: Sr. Sólon
Borges dos Reis).
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

1- EMENDAS
PROPOSIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO

DE EMENDAS EM PLENÁRIO

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 39, DE 1991
(Do Sr. Nilson Gibson)

Dispõe sobre a investidura de servidores, e dá outras
providências.

Prazo de cinco sessões para apresentação de emendas 
art. 2)6 § l°, do Regimento Interno.

Ultimo dia: 3-9-91

2

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 40, DE 1991
(Do Sr. Nicias Ribeiro)

Altera o § 2° do art. 132 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Prazo de cinco sessões para apresentação de emendas 
art. 216, § 1°, do Regimento Interno.

Último dia: 3-9-91

11 - RECURSOS

PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELAS COMISSÕES
(Art. 132, § 2° do Regimento Interno -

prazo cinco sessões)

PROJETO DE LEI N" 4.276/89 - Dispõe sobre a adver
tência em rótulos e embarque de alimentos industriais que
contenham glúten a fim de evitar a manifestação da doença
celíaca, principalmente em crianças.

Prazo: 1° dia: 4-9-91
Último dia: 12-9-91
Arquive-se, nos termos do art. 163 do Regimento Interno,

a seguinte proposição:
Projeto de Lei
N° 891/91 (SARNEY FILHO) - Regula o disposto no

inciso VII do art. 5° da Constituição Federal. (Em face da
aprovação do PL n° 1.068/88).

Brasília, 26 de agosto de 1991. - Deputado Ibsen Pinhei·
ro, Presidente. ,

-Arquive-se, nos termos do art. 164, § 4· do Regimento
Interno, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI No 1.426/88 - Dispõe sobre repatria
ção de depósitos bancários irregularmente feitos no exterior.

Brasília, 2 de setembro de 1991. - Ibsen Pinheiro, Presi
dente.

4 4."-fcin; 13:10 l·'rancisco Rodrigues •
18:35 Helio Rosas

3 3.u-fril'.1 13:10 Carlo, AZ81l1\)Uja
18:35 Tauasl1i Kuriki

ERRATA

Considerando o arquivamento dos projetos de lei abaixo
relacionados, feitos indevidamente, através do art. 105 do
RI, declaro que os mesmos foram prejudicados nos termos
do art. 163 do RI, em face da aprovação do Projeto de Lei
n° 825191.
Projetos de Lei

N" 2.349/89 - (RUBERVAL PILLOTO) - Estende a
todos os trabalhadores em atividades no subsolo o direito
à aposentadoria especial após quinze anos de tempo de servi
ço, e dá outras providências.

N° 3.810/89 - (DASO COIMBRA) - Assegura o direi
to à aposentadoria especial aos que trabalham em subsolo.

BrasJ1ia, 22 de agosto de 1991. - Deputado Ibsen Pinhei
ro, Presidente.

!PI\C,',() nos HEPUTi\llOS INSCRITOS
:\0 GH!l.)jJ)l;; EXPEDIENTE

-- SE'l'EMmtO 1991 -------

3

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 41, DE 1991
(Do Sr. Mendonça Neto)

Acrescenta o inciso XXII ao art. 117 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados.

Prazo de cinco sessões para apresentação de emendas 
art. 216, § 1·, do Regimento Interno.

Último dia: 3-9-91

4

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 43, DE 1991
(Da Sr' Benedita da Silva)

Cria a Comissão de Direitos Humanos, e dá outras provi
dências.

Prazo de 5 sessões para apresentação dt emendas - Art.
216, ~ 1°, do Regimento Interno.

Ultimo dia: 3-9-91

5

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 44, DE 1991
(Do Sr. Carlos Lupi)

Modifica o art. 240 da Resolução n° 17, de 1989.
Prazo de cinco sessões para apresentação de emendas 

art. 216, § 1°, do Regimento Interno.
Último dia: 3-9-91

JJ:lta Di:! IIora Nome

6

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 51, DE 1991
(Do Sr. Vasco Furlan)

Cria a Comissão de Defesa da Imagem da Câmara dos
Deputados.

Prazo de cinco sessões para apresentação de emendas -,
art. 216, § l°, do Regimento Interno.

4· dia: 3·9-91
Último dia: 4·9·91

5 5.a-f~ira 18:10 Ddcino Tavares
13:35 Walter Nor:;,

6 6.a·feil':l 10:00 Luiz Cal'lo.~ S8ntos

10:25 Antônio Faleiros

10:50 Luiz Piauhylino

11:15 MarInho Cllng-er

11:40 Nelson Marquezelli

12:05 Max Rosenmann

12:30 Roberto Rollemberg
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------ _. -~-- --------- ._.-........- _, _.'_'__'''''. __, __ '-'_R _.___._

D"ia DIa Hnr:: N(nlll":' Data Di:!. Hom Nome
--------

12:55

13:20 11:40 José Reinaldo

12:05 Ivandro Cunha Lima
9 2.a-feira 15:00 José Diogo 12:30 Adão Pretto

15:25 Chico Vigiiante

15:50 J6rio de Barros 12:55 Sérgio Arouca

16:15 Carlos Lupi 13:20 Déiio Braz
16:40 Ernesto Gradella

17:05 Maria Luiza Fontene1e

17:30 João Rosa 23 2.a-feira 15:00 José Fortunati

17:55 César Bandeira 15:25 Luiz Moreira
18:20 Hugo Biebl

15:50 Clóvis Assis

10 3.a-feira 18:10 Tidoi de Lima * 16:15 Edson Silva
'18:35' Augusto éarvalho • 16:40 Osvaldo Melo

11 4.a-feira 18:10 Wagner do Nascimento * 17:05 Edi Siliprandi

18:35 Eden Pedroso * 17:30 João Baptista Motta

1~ 5.a-feira 18:10 Waldir Pires * 17:55 Salatie1 Carvalho
18:35 Aloíllio Santos • 18:20 Benedita da Silva

13 6."-feira 10:00 Rivaldo Medeiros

10:25 Osvaldo Reis *
10:50 Miguel Armes * 24 3,'l-feira 18:10 Eduardo Moreira
11:15 Magalhães Teixeira • 13:35 Jaq,ues Wagner
11:40 Alberto Haddad
12:05 Nicias Ribeiro • 25 4.aJfeira 18:10 Osvaldo stecca
12:30 Fábio Meirelles • 18:35 Armando Costa
12:55 Vadão Gomes
13:20 Neii Jabur 26 5.a -feira 18:10 B. Sá

18:35 Beto Mansur

16 2,n-feira 15:00 Socorro Gomes 27 6.a -ieira 10:00 Felipe Neri

15:25 Rubem Bento 10:25 Evaldo Gonçalves
10:50 Adylson Motta

15:50 l'vInrilu Guimarães 11:15 Paulo Delgado

16:15 Haroldo Lima 11:40 Sólon Borges dos Reis

Paulo Bernardo
12:05 André Benassl

16:40 12:30 Onaireves Moura
17:05 .Tosé Lui:& Clerot 1.f :55 Paulo Rocha

17:30 José Cicote 13:20 . Valdir Ganrer

17:55 José Dirceu

18:20 Sarney Filho 30 2.a-feira 15:00 Edmundo daldino
---------

15:25 Annfbal Teixeira
17 3.a-feira 18:10 Jesus Tajra *

18:35 Sandra Stll,rling
15:50 Efraim Morais

16:15 Pedro Novais
13 4.a~feiriSl 18:10 José Dutra

16:40 Alcides Modesto
18:35 Aluízio Alves

17:05 Nan Souza

19 5.a-feira -18:'10 ·-Joaquim Sucena
17:30 Marco Penaforte

1?:35 Bel'aldo Boaventura
17:55 Antônio dOI;i Santos

20 6.a-feira 10:00 João Mendes 18:20 Alacid Nunes

10:25 Junot Abi-Ramia ---~--,

10:50 Maria Laura
Obs.: (*) - Inscrições transferidas para o mês de

setembro, na' forma cio art. 82, VI, do
11:15 Eraldo Tinoco Regimento Interno.
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I-COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RU
RAL

Local: Sala 27 - Anexo II - Horário: 10 horas

PAUTA N" 22/91

A) Proposição sujeita à apreciação do plenário da Casa:

Urgência

1) Projeto de Lei n" 1.262/91- do Poder Executivo (Men
sagem n" 295/91) - e Emendas oferecidas em plenário - que
"Dispõe sobre a expropriação de glebas nas quais forem locali
zadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. e dá outras
providências" .

Apensados: Projetos de Lei n'" 1.329/91: 1.220/91 (Apen
so o de n" 1.260/91). 4.217/89 (Apensos os de n'" 3.090/89.
5.701/90.6.031190,1.142/91); e 1.470/91.

Relator: Deputado Ivo Mainardi.
Parecer: pela rejeição do PL n" 1.262/91 e das Emendas

Oferecidas em Plenário; pela aprovação. com emenda. do
PL n" 1.220/91, apensado: pela prejudicialidade do PL n"
1.260/91, apensado; pela incompetência da Comissão para
opinar sobre os Projetos de Lei n'" 1.329/91; 4.217/89: e
1.470191.

B) Proposição com poder conclusivo das Comissões:

Tramitação ordinária

2) Projeto de Lei n" 3.929/89 - do Sr. Fábio Feldmann 
que "Dispõe sobre o abate de animais destinados ao consu
mo".

Relator: Deputado Aroldo Cedraz.
Parecer: pela aprovação. com substitutivo

11 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

Local: Sala 1 Anexo Ir - Horário: 10 horas

PAUTA N" 25/91

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:

Prioridade

1) Projeto de Lei n" 8.320/86 - do Senado Federal (PLS
n9 323/81) - que "Acrescenta dispositivo à Consolidação das
Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n'? 5.452. de
1" de maio de 1943".

Relator: Deputado Pedro Tornelli
Parecer: pela inconstitucionalidade
2) Projeto de Lei n" 6.132/90 - do Senado Federal (PLS

n9 203(89) - que "Dispõe sobre o registro de pessoas físicas
ou jurídicas junto às Casas do Congresso Nacional, para os
fins que especifica, e dá outras providências".

Relator: Deputado João Mellão Neto
Parecer: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica

legislativa. com substitutivo e. no mérito. pela aprovação.
3) Ofício n° 2.040/89 -do Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados - que "Encaminha Consulta sobre o Requeri
mento de Informações n" 358/89. formulado pelo Senhor De
putado Gerson Marcondes. sobre operações de crédito autori
zadas pelo Banco Central para municípios paulistas. dirigida
ao Senhor Ministro da Fazenda".

Relator: Deputado Mendes Ribeiro
Parecer: pela procedência do requerimento

4) Questão de Ordem sln" de 1983 - do Presidente da
Câmara dos Deputados - que "Encaminha Questão de Or
dem. levantada pelo Sr. Haroldo Sanford. sobre a validade
da eleição do Sr. Humberto Souto à Presidência da Comissão
de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas".

Relator: Deputado Cleto Falcão
Parecer: pela prejudicialidade

Tramitação Ordinária

5) Ofício n" 442/86 - da Comissão de Relações Exterio
res - que "Solicita o pronunciamento da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação sobre o requerimento do Depu
tado João Hermann Neto. em que pede sua manifestação
sobre a Carta de Intenções entre a Organização para a Liber
tação da Palestina e a Universidade Metodista de Piracicaba".

Relator. Deputado Nelson Morro
Parecer: pelo nao conhecimento da matéria
6) Emenda oferecida em Plenário ao PL n"

8.599/86 - que" Altera a redação do art. 62 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
7) Projeto de Lei n" 1.177/88 - do Sr. Carlos Cardinal

que "Dá nova redação ao parágrafo único do art. 354. da
Consolidação das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Nelson Morro
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
8) Emendas oferecidas em Plenário ao PL n"

1.326/88 - que "Regulamenta o disposto no inciso XVI da
Constituição, sobre remuneração do serviço extraordinário".

Relator: Deputado Ãtila Lins
Parecer: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica

legislativa.
9) Projeto de Lei n" 1.395/88 - do Sr. Carlos Cardinal

que "Acrescenta parágrafo ao art. U da Lei n" 4.090. de
13 de julho de 1962, que instituiu a Gratificação de Natal
para os trabalhadores".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emendas, e do de n~ 1.013/91, apensado.
10) Projeto de Lei n° 1.756/89 - da Sr" Rita Camata 

que "Dá nova redação ao § lodo art. 59 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela prejudicialidade
11) Projeto de Lei n° 3.439/89 - do Sr. Carlos Cardinal

que "Acrescenta ~ 4" ao art. 176 da Lei n~ 1.711, de 28 de
outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União".

Relator: Deputado Átila Lins
Parecer: pela inconstitucionalidade
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões:

Prioridade

12) Projeto de Lei n° 3.933/89 - do Senado Federal (PLS
n9 156/89) - que "Dá nova redação aos arts. 665 e 666 da
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre férias
e remuneração de juízes classistas temporários".

Relator: Deputado Cleto FIacão
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com substitutivo
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13) Projeto de Lei n? 4.579/90 - do Senado Federal (PLS
n9 119/89) - que "Dispõe sobre a propaganda comercial de
agrotóxicos, pesticidas e produtos congêneres".

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emenda, deste e do de n9 1.112/88, apensado.

Tramitação Ordinária

14) Projeto de Lei n? 4.968/90 - da Sr~ Rita Camata
que "Regulamenta o § 19 do art. 20 da Constituição Federal,

no que diz respeito aos Municípios".
Relator: Deputado Oscar Travassos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emenda.
15) Projeto de Lei n? 5.388/90 - do Sr. Victor Faccio

ni - que "Dispõe sobre a linha do preamar na fixação dos
terrenos de marinha".

Relator: Deputado Jesus Tajra
Parecer: pela constitücionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
16) Projeto de Lei n? 5.672/90-? do Sr. Fábio Feld

mann - que "Proíbe a importação, a pesquisa, a fabricação,
o armazenamento e o transporte de artefatos bélicos nuclea
res, bem como a participação brasileira no desenvolvimento
de tais armas, em conformidade com o art. 21, inciso XXIII,
da Constituição Federal, e dá outras providências".

Relator: Deputado José Maria Eymael
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
17) Projeto de Lei n? 91191- do Sr. Carlos Cardinal

que "Dá nova redação aos incisos I e II do art. 473 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho". .

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
18) Projeto de Lei n? 111/91- do Sr. Nilson Gibson

que "Instituiu critério para o fornecimento de energia elétrica
às indústrias rurais".

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
19) Projeto de Lei n? 465/91 - do Sr. Carlos Cardinal 

que"Altera o art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Relator: Deputado Edevaldo Alves da Silva
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.

AVISO N? 32/91

Prazo para recebimento de Emendas:
Início: 3-9-91 - Local: Sala 1 - Anexo II
Término: 9-9-91- Horário: 9 às 12h e 14 às 18h30min

A - De Admissibilidade
1) Projeto de Lei n° 4.617/90 - do Poder Executivo (Men

sagem n? 104/90) - que "Dispõe sobre a criação de Escolas
Agrotécnicas Federais e dá outras providências".

(Apensos os Projetos de Lei n?' 2.659 e 4.081, de 1989,
5.027,5.028,5.181 e 5.219, de 1990.)

Relator: Deputado Nelson Jobim
2) Projeto de Lei n? 4.621190 - do Poder Executivo (Men

sagem n° 103/90) - que "Dispõe sobre a criação de Escolas
Técnicas Federais e dá outras providências". (Apensos os
Projetos de Lei nOs 2.263, 2.516, 2.870, 2.950, 2.994, 4.404,
4.405 e 4.406, de 1989,5.127,5.376 e 5.915, de 1990.)

Relator: Deputado NelsOli. Jobim
3) Projeto de Lei n\' 1.448/91- do Poder Executivo (Men

sagem n° 393/91) - que "Dispõe sobre a instituição do Progra
ma Nacional de Financiamento da Cultura e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado José Luiz Clerot
4) Projeto de Lei n° 1.473/91 - do Sr. Carlos Alberto

Campista - que"Altera o Decreto-Lei n? 880, de 18 de setem
bro de 1969, que criou o Fundo de Recuperação Econômica
do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências".

Relator: Deputado Éden Pedroso
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

III - COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Local: Sala 19 - Anexo II - Horário: 10 horas

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema: Esclarecimentos sobre a atuação da SAE
Expositor: Dr. Pedro Paulo de Leoni Ramos - Secre

tário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

IV -COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO N" 4/91

Prazo para recebimento de emendas.
Início: 3-9-91- Local: Sala 7 - Anexo II
Término: 5-9-91 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

I - DE ADMISSIBILIDADE:
1) - Projeto de Lei n9 5.640/90, do Tribunal Superior

Eleitoral, que "Dispõe sobre gratificações e representações
na Justiça Eleitoral".

Relator: Deputado Benito Gama (avocado).
Il- DE MÉRITO:

1) - Projeto de Lei n? 396/91, da Sra. Sandra Cavalcanti,
que "Reajusta a pensão especial mensal concedida às viúvas
de ex-Presidentes da República".

Relator: Deputado João Alves.
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

V -COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FA
MÍLIA

AVISO N9 7/91

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 3-9-91 - Local: Sala 9 - Anexo Il
Término: 9-9-91- Horário: 3h30min às 12h e 14h30min

às 18h
Projeto de Lei n? 4.831-A/90 - Da Sr~ Benedita da Sil

va - que "Dispõe sobre o funcionamento dos Bancos de
Olhos e dá outras providências".

Relator: Deputado Jório de Barros

VI- COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRA
çÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Local: Sala 11- Anexo II - Horário: 10 horas
Reunião Ordinária
Assuntos Internos

VII - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A IMPUNIDADE DE
TRAFICANTES DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Local: Manaus - AM - Horário: manhã e tarde
Pauta: Diligência~ e audiências públicas com testemunhas

e autOridades locais
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VIII - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA À APURAÇÃO DA REFORMA ADMINIS
TRATIVA DO BANCO DO BRASIL E DO FECHAMEN
TO DE AGÊNCIAS E POSTOS DE SERVIÇOS DAQUE
LA INSTITUIÇÃO

Local: Sala 5 - Anexo 11 - Horário: 10 horas
Pauta: Depoimento do Dr. Antônio Cabrera Mano Filho,

Ministro da Agricultura e Reforma Agrária.
IX-COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS, CAUSAS
E CONSEQÊNCIAS DA VIOLÊNCIA NO CAMPO BRA
SILEIRO

Local: Sala 13 - Anexo 11 - Horário: 10 horas
Pauta: Assuntos Internos

X - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O EXTERMÍNIO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Local: Sala 17 - Anexo 11 - Horário: 9h30min
Pauta: Assuntos Internos

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 8 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri

buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea b, do AJo
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do art. 40, inciso m, almea e, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, item
III, alínea e, e 189 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de
1990, conceder aposentadoria a ARLETE ALVES DE AZE
VEDO, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe
1~, Padrão VI, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputa
do Ibsen PiDheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea b, do Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 199Ô, e tendo em vista
as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Contas da
União em sessões de 9 de maio de 1991 e 8 de agosto de
1991, no Processo n° 13.547/88, resolve tornar sem efeito o
Ato de 30 de agosto de 1988, publicado no Diário Oficial
da União do dia 2 de setembro subseqüente, que concedeu
aposentadoria, nos termos do art. 101, inciso 111, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil de 1967, e do art.
l Q da Resolução n9 134, de 15 de outubro de 1958, combinados
com os artigos 183, item 11, alínea b, 186, item I, alínea a,
e 221 da Resolução no 67, de 9 de maio de 1962, a PAULO
LUIZ BASTOS SEREJO, no cargo de Taquígrafo Legisla
tivo, CD-AL-012, Classe Especial, Padrão m, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputa
do Ibsen PiDheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem
efeito, de acordo com o art. 13, § 60, da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a nomeação de CLÁUDIO RAJA
GABAGLIA LINS para exercer o cargo de Assessor Legis
lativo - Área vinte - CD-DAS-102.3, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputa
do Ibsen PiDheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem
efeito o Ato de 14 de agosto de 1991, publicado no Diário
do Congresso Nacional de 15 subseqüente, que concedeu exo
neração a HELENA SILVA BRAGA do cargo de Assistent~

Técnico de Gabinete, CD-DAS-I02.1, que exerce no GabI
nete do Líder do Partido da Reconstrução Nacional.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n') 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar,
de acordo com o art. 35, item lI, da Lei n9 8.112, de 11
de dezembro de 1990, a partir de 19 de setembro do corrente
ano, ADRIANO PILATIl, do cargo de Assessor Legislativo
- Área um - CD-DAS-102.J, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce na Assessoria Legislativa.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputa
do Ibsen PiDheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com os artigos 33, item I, e 34 da
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a partir de 1° de
setembro do corrente ano, a ADRIANO PILATIL do cargo
de Assistente Técnico, CD-AL-019, Classe 3~, Padrão I, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputa
do Ibsen PiDheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 10, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o art.
9~ da Resolução n? 34, de 4 de setembro de 1985, alterado
pelo art. 1" da Resolução n" 32, de 24 de junho de 1986,
resolve nomear, na forma do art. 99 , item I, da Lei no 8.112,
citada, ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA
para exercer, na Assessoria Legislativa da Ç>iretoria Legisla
tiva, o cargo de Assessor Legislativo - Area um - CD
DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, criado pela Lei n" 6.330, de 13 de maio de 1976 e
distribuído pelo Ato da Mesa n° 136, de 7 de junho de 1989.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputa
do Ibsen PiDheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I'" item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o art.
9" da Resolução n" 34, de 4 de setembro de 1985, alterado
pelo art. I? da Resolução n? 32, de 24 de junho de 1986,
resolve nomear, na forma do art. 9?, item I, da Lei no 8.112,
citada, JOAQUIM DE FREITAS para exercer, na Assessoria
Legislativa da Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor Legis
lativo - Área vinte - CD-DAS-102.3, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pela Lei no 6.330,
de 13 de maio de 1976 e distribuído pelo Ato da Mesa no 13,
de 23 de maio de 1991.

Câmara dos Deputados, 29 de agosto de 1991. - Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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Arquivamento

Arquive-se, nos termos do art. 164, § 4" do Regimento
Interno, a seguinte proposição:

Projeto de Lei n? 1.426/88 - Dispõe sobre repatriação
de depósitos bancários irregularmente feitos no exterior.

Brasília, 2 de setembro de 1991. - Ibsen Pinheiro, Presi
dente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N' 563/91

Requeremos, de acordo com o art. 50, § 2", da Consti
tuição Federal, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara
Federal, sejam solicitadas à Secretaria Nacional de Comuni
cações, através do Exm" Sr. João Santana, Ministro da Infra
Estrutura, as seguintes informações:

a) relação dos atos de autorização e homologação das
transferências - diretas ou indiretas, parciais ou integrais,
de controle acionário envolvendo as concessões ou permissões
para execução de serviços de radiodifusão sonora ou de sons
e imagens feita à Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.
- RBA - conforme Decreto n" 90.968, publicado no Diário
Oficial da União, de 22 de fevereiro de 1985:

b) relação dos atos de autorização e homologações das
transferências - diretas ou indiretas, parciais ou integrais
- de controle acionário envolvendo as concessões ou permis
sões para execução de serviços de radiodifusão sonora ou
de sons e imagens, feita ao Sistema Clube do Pará Comuni
cações Ltda., na forma do Decreto n° 96.536, publicado no
Diário Oficial da União, de 28 de agosto de 1986;

c) fornecimento da relação - por ordem alfabética 
contendo os nomes de todas as pessoas detentoras de cotas
nessas empresas concessionárias acima aludidas;

d) da relação dos itens a e b deverão ser identificados
os nomes das emissoras, a data e a natureza das transferências,
o nome dos envolvidos e a data da autorização e homologação:

e) se não foram observados, nas concessões ou transfe
rências as normas do Decreto n° 52.795, de 31-10-63, quais
as medidas cabíveis que foram, estão ou podem ser adotados.

Justificação

Visa o presente pedido de informações obter elementos
para que se possa fazer um julgamento correto de quem está
explorando essas concessões, no caso da Rede Brasil Ama
zônia de Televisão Ltda. (RBA), e quem vai explorar a ou
torga feita ao Sistema Clube do Pará Comunicações Ltda.
(canal 10 - Belém - PA.), assim como se'as concessões
ou transferências foram feitas legalmente, através de processo
regulares perante a Secretaria Nacional de Comunicações 
antigo Departamento Nacional de Telecomunicações - DEN
TEL, Decreto n? 52.795, de 31-10-63, c, caso contrário, quais
as medidas cabíveis que podem ser adotadas.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado
Osvaldo Melo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERiMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 564/91

Senhor Presidente'
Requeiro, nos termos do art. 50. § 2" da Constituição

Federal e Art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro da Marinha Almirante-de-Esquadra Mário César Flores,
as seguintes informações:

1- Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado

Chico Vigilante,

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 565/91

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do Art. 50, § 2º da Constituição

Federal e Art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro da Justiça, Jarbas Passarinho, as seguintes informações:

I - Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernar-

dino, Primeiro Vice-Presidente. .

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 566/91

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do art. 50 § 2? da Constituição

Federal e Art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro das Relações Exteriores José Francisco Rezek, as seguintes
informações:

I - Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir- .
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
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Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico
Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 567/91

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do art. 50 § 2" da Constituição

Federal e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Infra-Estrutura João Eduardo Cerdeira Santana, as seguin
tes informações:

1 - Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos'? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa. DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 568/91

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do art. 50 § 2° da Constituição

Federal e art. 116 do Regimento Interno da Câmára dos Depu
tados, sejam solicitadas a Excelentíssima Senhora Ministra
da Ação Social Margarida Maria Maia Procópio, as seguintes
informações:

1- Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 569/91

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do art. 50 § 2" da Constituição

Federal e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro

do Exército General-de-Exército Carlos Tinoco Gomes, as
seguintes informações:

I - Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa. DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 570/91
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50 § 2" da Constituição

Federal e artigo 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro da Aeronáutica Tenente-Brigadeiro-do-Ar Sócrates da
Costa Monteiro, as seguintes informações:

1-Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidos até o mo

mento.
Sala das Sessões. 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator
Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernardi

no,Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 571/91
Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do artigo 50 § 2" da Constituição

Federal e artigo 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados sejam solicitados ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro da Saúde Deputado Alceni Guerra, as seguintes infor
mações:

1-Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor desses contratos? E a duração deles?
3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidos até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante,

GABINETE DO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator
Pelo deferimento.



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 3 15779

Sala de Reuniões da Mesa, DeputadoGenésio Bernardi
no,Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 572/91

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50 § 29 da Constituição

Federal e artigo 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro do Trabalho e Previdência Social Antônio Rogério Magri,
as seguintes informações:

1-Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidos até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator
Pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões da Mesa - DeputadoGenésio Bernardi-

no,Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N9 573/91

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50 § 29 da Constituição

Federal' e artigo 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados sejam solicitadas ao Ministro da Agricultura e Re
forma Agrária Antônio Cabrera Mano Filho,· as seguintes
informações:

1-Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidos até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 199i. - DeputadoChico

Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator
Pelo deferimento.
Sala das Reuniões da Mesa - DeputadoGenésio Bernar

dino,Primeiro Vice-Presidente.

.REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 574/91

Senhor Presidente
Requeiró, nos termos do art. 50 § 29 da Constituição

Federal e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Educação Senador Carlos Alberto Chiarelli, as seguintes
informações:

1-Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópias das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado

Chico Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala das Reuniões da Mesa, Deputado Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 575/91

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do art. 50 § 29 da Constituição

Federal e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento Marcílio Marques Mo
reira, as seguintes informações:

1 - Com quais empresas prestadoras de serviços (vigilân
cia, limpeza e conservação) este Ministério tem contratos fir
mados?

2 - Qual o valor total desses contratos? E a duração
deles?

3 - Cópia de todos os contratos vigentes.
4 - Cópia das faturas dos contratos emitidas até o mo

mento.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado

Chico Vigilante.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala das Reuniões da Mesa, - Deput~do Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 577/91

Nos termos do inciso IX, do art. 79 , da Resolução n9

3/90-CN, solicito a V. Ex~ a gentileza de encaminhar ao SI.
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento,
Marcílio Marques Moreira, requerimento de informações so
bre as seguintes indagações:

a) que verificações estão sendo feitas a respeito dos es
cândalos de distribuidoras de valores a que se refere o colunista
Marcelo Pontes, do Jornal do Brasil, na coluna "Coisas da
Política", de 19-7-91?

b) quais as providências de responsabilidade a propósito
de aplicações verificadas pelo Banco Central como originárias
das "sobras de caixa" da Prefeitura Municipal do Rio de Ja
neiro?

c) que formas legais haveria para se transferir tais valores
- como indicado no texto do jornal - para o exterior, em
nome de alguém?

Justificação

Vimos de ler no Jornal do Brasil um editorial assinado
pelo Sr. Marcelo Pontes, no qual váríos comentários são feitos
a respeito de aplicações financeiras. Seriam tão vultosas que
o Banco Central do Brasil buscou saber sua origem, encontran
do-a, supostamente, na Prefeitura do Rio de Janeiro.

Aponta-se a possibilidade de que imensas somas reapli
cadas a taxas diferentes em distribuidoras particulares estariam
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dando lucros a particulares, eventualmente remetidas para
o exterior.

Sejam quais forem os favorecidos, não podemos deixar
de tomar conhecimento desses fatos e verificar que cada culpa
do seja devidamente responsabilizado.

Esse tipo de atividade não só dilapida os cofres públicos
como intoxica a sociedade com mau exemplo de atitude públi
ca e particular.

Estamos vivendo uma situação em que as gerações mais
novas já não sabem como se orientar, se ouvem os ditames
das doutrinas cristãs de honestidade e civismo, ou se se enqua
dram em uma sociedade em que a desonestidade já não é
percebida. Alguma providência tem que ser tomada a respeito.
E a primeira é expor à opinião pública o repúdio de seus
representantes a tais atitudes, além da punição enérgica por
parte das autoridades competentes.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado
Victor Faccioni, Líder do PDS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 578/91

Nos termos do art. 115, 11, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito de Vossa Excelência a genti
leza de encaminhar a Sua Excelência o Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento, Doutor Marcílio Mar
ques Moreira, nosso requerimento de informações sobre os
seguintes itens:

1. A que dimensão a carga tributária brasileira ficará
reduzida com a implementação dos recentes projetos de pro
moção à competitividade industrial, especificamente, isenção
de IPI e outros impostos para produtos exportáveis, seus insu
mos e embalagens?

2. Como o Governo espera que esse estímulo, por via
do corte da receita pública, seja compensado, e em quanto
tempo?

3. De que forma esse plano de reativamento da econo
mia atinge os estados que dependem grandemente da sua
parte no Fundo de Participação de Estados e Municípios?

4. Qual o pressuposto de raciocínio que permite supor
os resultados esperados dessa legislação e em quanto tempo
ela terá tais efeitos?

5. Por que o Governo fez opção por um projeto de
isenção à alternativa de uma reformulação global do Sistema
Tributário?

6. Quais os critérios da fixação de alíquotas diferen
ciadas entre diferentes produtos como, no caso da lã em que
o Decreto n9 99.182, de 16 de março de 1990, fixou IPI de
5% a 10% sobre fios naturais e 0% sobre fios sintéticos?

Justificação

De parte da imprensa e por causa da intensidade de arti
gos a respeito da carga tributária e de trabalhos do Governo
em torno do sistema tributário, temos recebido consultas cons
tantes sobre o assunto.

Por um lado há notícias de que o Presidente manifestou
desejo de que o assunto seja estudado por sua equipe, no
sentido de uma simplificação, por outro lado Sua Excelência

o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento afirma que
o Brasil não tem carga tributária alta, em relação a estudos
mundiais.

Não cabe, regimentalmente, solicitar uma comparação
internacional sobre o assunto, mas cabe a esta Casa saber
como o tema é visto pelo ministro e sua equipe, no momento
em que vários projetos são votados no Congresso tentando
reduções específicas antes que nos seja apresentado um estudo
global. Gostaríamos muito de saber que impacto esses projetos
terão sobre a carga tributária brasileira e de como os estados
e municípios poderão suportar a queda de suas receitas.

Somos os primeiros interessados em que os impostos se
jam menos porque temos certeza de que estão altos. Sabemos
que são muitos, nada menos que cinqüenta e três diferentes
ti pos, mas em face da variação constante, até mesmo de alíquo
tas do IPI, consoante delegação das primeiras medidas provi
sórias, já não se pode pesquisar tão facilmente o montante
desta carga.

Outrossim, mesmo reconhecendo que o brasileiro paga
impostos demais, temos preocupações sérias quanto ao destino
de alguns estados e, principalmente, municípios que, com
arrecadação própria muito baixa dependem demasiadamente
do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. A repris
tinação das isenções relativas à exportação, para usar a termi
nologia do próprio Governo, pode conduzir alguns municípios
a um ponto crítico de receita, impedindo-os mesmo de conti
nuarem suas atividades administrativas. Temos o maior inte
resse em saber como isso foi previsto ou equacionado na pro
posta conjunta de estímulo à competitividade.

Lamentavelmente o Governo apresenta projetos que in
tegram um plano, projeto ou programa de Governo, mas
não torna público, nem os diagnósticos em que se baseia sua
hipótese de trabalho, nem os pressupostos. Posso até consi
derar que as teorias em que o trabalho das equipes econômicas
se baseiam sejam demasiadamente complexas para serem di
vulgadas. Posso até reconhecer que o Congresso talvez não
esteja equipado para analisar tais estudos, mas tenho certeza
de qU,e podem ser explicitadas em linguagem comum.

E o que espero, Senhor Presidente.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado

Victor Faccioni, Líder do PDS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa, - Deputado Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N' 579/91

Na forma do disposto no § 2° do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o inciso I, do art. 115, do Regimento
Interno, desta Casa, ouvida a Mesa, seja encaminhado o pre
sente Requerimento de Informação ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento
para que esclareça a esta Casa do Congresso Nacional as
dúvidas que pairam em face das denúncias contidas no "Jornal
da Tarde", em 17 de junho do corrente ano:

1. Quem foi responsável pela compra dos computadores
que a Caixa Econômica Federal agora quer vender e a impren
sa tem como obsoletos?

2. Que procedimentos legais foram tomados antes e de
pois da compra do material?
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3. Quem recebeu os computadores "obsoletos" e sob
que amparo legal?

4. Quem estaria investido da capacidade dessa escolha,
e em função de que informações ou critérios fez a opção?

5. Que providências estão sendo tomadas quanto à res
ponsabilidade do fato, seja ele verdadeiro ou não?

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado
Victor Faccioni, Líder do PDS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa. - Deputado Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO'DE INFORMAÇÃO Nç 580/91

(Do SI. Jabes Ribeiro)

Solicita informações ao Senhor Ministro das Rela·
ções Exteriores sobre que medidas vem executando no
sentido de obter da parte da Comunidade Econômica
Européia isenção de impostos sobre importações de ca
cau e derivados produzidos no Brasil.

Senhor Presidente:
Nos termos do que dispõem o art. 50, § 2~ da Constituição

Federal e os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa, seja solicitada ao Senhor Ministro das Relações Exte-
riores a seguinte informação: .

1. O que fez e o que está fazendo nossa Chancelaria
no sentido de ser concedido pela Comunidade Econômica
Européia (CEE), ao cacau e derivados produzidos no Brasil,
o mesmo tratamento dado por ela àqueles produtos originários
da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, ou seja, a isenção
de quaisquer impostos na importação?

Justificação

A cacauicultura brasileira atravessa, atualmente, uma das
mais sérias crises de sua história. Há seis anos, os preços
do cacau - tanto no mercado externo, quanto no interno
- têm-se mantido em patamares muito baixos, ao ponto de
tornar antieconômica a sua lavoura.

Em conseqüência, a economia da região cacaueira da
Bahia - onde se concentra a produção nacional- está enfren
tando uma trágica situação, expressa nas dívidas dos seus
empresários e no desemprego de mais de duzentos e cinqüenta
mil trabalhadores rurais, com sérios desdobramentos nos seto~
res industriais e comerciais e na própria receita pública. Isto
sem falar na lavoura cacaueira, atingida pela terrível enfermi
dade, conhecida por "vassoura de bruxa", causada pelo fungo
crimipellis perniciosa.

Ante este preocupante quadro, que por si só já exige
um conjunto de medidas do Governo Federal no sentido de
reerguer aquela importante atividade econômica, é profunda
mente lesiva aos interesses brasileiros a decisão da Comu
nidade Econômica Européia (CEE) de eliminar os impostos
de importação do cacau e derivados produzidos pela Bolívia,
Colômbia, Equador e Peru.

O objetivo dessa isenção, segundo consta, teria sido o
de estimular naqueles países o desenvolvimento de lavouras

alternativas à coca, colaborando, assim para o combate ao
narcotráfico. Não deixa de ser irônico que as áreas produtoras
de cacau no Brasil estejam sendo relativamente penalizadas
por não serem grandes produtoras de cocaína.

Atualmente para comprar do Brasil o cacau em amên
doas, a marteiga e o liquor, os importadores da Comunidade
Econômica Européia estão sujeitos ao pagamento de uma
alíquota de 3%, 8% e 11%, respectivamente.

Diante desta odiosa discriminação, o Congresso Nacional
precisa estar bem informado sobre. o que tem feito o nosso
Governo, através do Ministério das Relações Exteriores, para
obter igual tratamento para os nOssos produtos.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado
Jabes Ribeiro.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa, . - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO NÇ 582/91
(Do SI. Deputado Jackson Pereira)

Solicita informações ao Ministério da Economia so
bre a liberação dos pagamentos dos beneficiários do
PIS-PASEP.

Exm9 Sr. Deputado Ibsen Pinheiro, Digníssimo Presi
dente da Câmara Federal

Recentemente, em Fortaleza, recebi ligação do aposen
tado SI. Luciano Klein, rua Senador Alencar, 1.076, naquela
cidade, reclamando da demora qiiãnto ao pagamento do Pa
sep, cuja solicitação fora protocolada no Banco do Brasil em
19-7-91, sob. número 3253-0-24COD6877-1. Entrei em contato
com o setor do Banco do Brasil, em Fortaleza, que cuida
dos pagamentos do Pasep e o encarregado (SI. Monteiro),
gentilmente, recomendou que procurasse o DEFUP, em Bra
sília, fone 212-1212. Em contato com o DEFUPtomei conheci
mento que esses pagamentos estão na dependência da autori
zação do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
mas a previsão é liberar até outubro próximo.

Como os aposentados já sofrem bastante por uma série
de razões, nada mais justo do que pedir ao Exm9 Sr. Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento para que preste escla
recimentos em base às questões:

1 - Qual a razão do retardamento dos pagamentos do
Pasep?

2 - O mesmo acontece em relação ao PIS?
3 - Qual a previsão para pagamento do caso citado

e dos demais?
4 - O que pode ser feito para evitar esse constrangimento

para o já tão sofrido grupo dos aposentados?
Atendido o presente pedido de informações repassarei

à sociedade os esclarecimentos necessários.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado

Jackson Pereira.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa, . - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 583/91
(Do SI. Deputado Carlos Lupi)

Solicita que o Sr. Ministro da Educação informe
sobre o número dos fiscais existentes no Ministério.

Exm" SI. Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro a V. Ex'. com base no art. 50, § 2" da Consti

tuição Federal e na forma do art. 115, inciso I, do Regimento
Interno. que se digne de, ouvida a Mesa, adotar as provi
dências necessárias para que o Ministro de Estado da Educa
ção. SI. Carlos Chiarelli. nos informe qual o número de servi
dores utilizados diretamente pelo Ministério. ou pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educaçã.o, na fiscalização
das escolas que abrigam bolsistas do salário-educação.

Justificação

Quando da convocação do SI. Ministro da Educação na
Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, f~i

apresentada por mim, uma série de questionamentos por escrt
to sobre a situação do salário-educação.

Em meados de julho. recebi as respostas encaminhadas
pelo SI. Edison Silveira Coll~res. Secretário-E_xecutivo do
Fundo Nacional de DesenvolVImento da Educaçao.

No entanto. o questionamento sobre a quantidade dai
fiscais utilizados pelo Ministério para fiscalizar as escolas que
abrigam bolsistas do salário-educação. não foi respondida a
contento.

Desta forma, encaminho esse novo questionamento ao
Sr. Ministro, agora na forma regimental, aguardando que o
pedido de informações nos seja respondido de maneira satisfa
tória e no mais breve espaço de tempo.

Esperamos, portanto. ver o presente requerimento rece
bido. processado e aprovado pela douta Mesa.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - Deputado
Carlos Lupi.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa. - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Viçe-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFOltMAÇÃO N" 584/91

Senhor Presidente,
Requeiro. de acordo com o art. 50, § 2·. da Constituição

Federal, e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, sejam solicitadas ao SI. Carlos Gar~i~, Secretário
da Administração Federal, através do Secretano Geral da
Presidência da República, as seguintes informações:

- discriminação dos imóveis funcionais por órgão da ad-
ministração pública, em 15 de março de 1990;

- relação dos imóveis que já foram alienados:
- relação dos imóveis que não foram alienados; .
- e qual a justificativa para a não alienação desses Imó-

veis?
- qual a diferença entre imóveis sob reserva técnica e

de necessidade operacional?

Justificação

Segundo denúncias feitas ao meu gabinete. existem servi
dores que estão sendo impedidos de adquirirem imóveis fun-

cionais, apesar de estarem de acordo com o previsto na Lei
n" 8.025, que define os legítimos ocupantes.

Por se tratar de patrimônio público da União é funda
mental que haja um acompanhamento rigoroso por parte desta
Casa. do processo de alienação dos imóveis funcionais a seus
legítimos ocupantes em 15 de março de 1990.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. - Deputada
Maria Laura.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa, - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 585/91

O Deputado Roberto Valadão, signatário, eleito pela
legenda do PMDB, ES, com assento nesta Casa, requer a
Vossa Excelência, amparado no art. 115, da Resolução n"
17, de 1989, ouvida a Mesa. seja solicitado do Excelentíssimo
Senhor Ministro da Infra-Estrutura, João Eduardo Cerdeira
Santana, o fornecimento das seguintes informações:

a) motivos que levaram a Rede Ferroviária Federal S.A.
- RFFSA, a adiar a realização da obra de construção de
ramal ferroviário ligando as cidades de Ibiá e Garças de Minas,
MG, depois de realizada a licitação por concorrência. segundo
denúncia publicada pela edição n" 1.195, da revista Veja, pági
na 29:

b) se a RFFSA possui estudos de viabilidade e projeto
final de engenharia para a realização da referida obra;

c) se possui cálculo de custo e prazo de execução;
d) custo total e detalhado da obra;
e) prazo de execução;
f) caso não tenha sido a própria RFFSA a autora dos

estudos de viabilidade e do projeto final de engenharia, quem
os confeccionou:

g) se a RFFSA já pagou a confecção dos estudos de
viabilidade e do projeto final de engenharia, caso tenham
sido contratados;

h) data em que efetuou o pagamento;
i) quanto pagou pelos estudos de viabilidade;
j) quanto pagou pelo projeto final de engenharia;
k) razão social das firmas que participaram da licitação:
I) razão social da(s) firma(s) vencedora(s).
Nestes termos. pede e espera deferimento.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. - Deputado

Roberto Valadão.

Veja, 14 de agosto, 1991

Radar

DENÚNCIA DE EMPREITEIROS

Era a vez da Rede Ferroviária Federal. No último sábado
deveriam ser abertos os envelopes com as propostas para cons
trução do ramal ferroviário de Tigre, em Minas Gerais, ligando
as cidades de Ibiá e Garças de Minas. Há um mês a direção
da Rede Ferroviária recebeu uma lista com o nome dos quatro
vencedores da concorrência, uma obra de 100 milhões de
dólares. Um grupo de empreiteiros insatisfeitos enviou a lista
e pediu o adiamento. Conseguiu.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala de Reuniões da Mesa, . - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 592/91

Estribado no art. 116, do Regimento Interno desta Casa,
requeiro seja encaminhado ao Senhor Presidente do Banco
Central do Brasil, através do Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, pedido
de esclarecimentos abaixo deduzidos:

a) Se os interventores designados pelo Banco Central
do Brasil em instituições financeiras, percebem, durante a
intervenção, vencimentos pelo Banco Central do Brasil, pelo
liquidante ou pelos dois?

b) Se percebem outras vantagens, ou seja, diárias, gratifi
cações etc. ?

c) Qual a lei que permite estas vantagens ou vencimentos
duplos?

d) Qual o vencimento do Interventor da MinasCaixa e
quanto percebe pelo exercício da intervenção?

e) Se fez declaração de bens antes de assumir a interven
toria e onde está registrada esta declaração?

Justificação

Tratando-se de pedido que visa colher informações acerca
de notícias desprimorosas que estão sendo veiculadas com
muita insistência por nossa imprensa escrita e falada, entendo,
a bem da moralidade pública e da defesa dos cofres da União,
ser indispensável tais esclarecimentos, com urgência.

Nestes termos,
Aguardo Deferimento. .
Brasília - DF, 15 de agosto de 1991. - Deputado Leo

poldo Bessone.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Voto do Relator

Pelo deferimento.
Sala das Reuniões da Mesa, . - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Notas taquigráficas da 11' Reunião, em 6-6·91

O SR. PRESIpENTE (Deputado Maurício Campos)
Havendo número legal declaro abertos os trabalhos desta Co- .
missão.

Peço ao Deputado Hélio Rosas que se dirija à sala da
Presidência e convide para a sessão de hoje o DI. Domingos
Adherbal Olivieri e o Dr. Pedro Paulo Leoni Ramos. Confor
me é do conhecimento dos companheiros componentes da
Comissão de Defesa Nacional, convidamos as duas figuras
que se acham presentes hoje, DI. Domingos Adherbal Olivieri
e Dr. Pedro Paulo Leoni Ramos, para que pudéssemos conver
sar um pouco sobre um assunto que foi muito ventilado pela
imprensa e que incomodou alguns componentes desta Comis
são: Acordo Brasil-Estados Unidos.

Gostaria, de pronto, de passar a palavra ao primeiro
palestrante, DI. Domingos Adherbal Olivieri, Presidente da
Abimde, a quem concedo a palavra neste instante.

O SR. DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI - SI.
Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. Deputados,
SI. Secretário, agradecemos a todos essa oportunidade que
nos foi oferecida, em nome da Abimde, a fim de apresentar
nosso enfoque sobre o possível acordo a ser firmado entre
o Brasil e os Estados Unidos, para troca de conhecimentos
militares. Prometo que serei breve na minha exposição, por
que acredito que o debate que se seguirá elucidará os Srs.
Deputados sobre as questões que envolvem a indústria nacio
nal de defesa e seus problemas. Entretanto, permito-me fazer
um pequeno preâmbulo, antes de passar ao assunto que me
trouxe aqui.

A Abimde foi fundada em 1986 com a finalidade de con
gregar as empresas produtoras de materiais de emprego militar
e de patrocinar, promover e representar seus interesses e obje
tivos comuns, visando ao fortalecimento do poder militar bra
sileiro com a conseqüente influência na economia como um
todo. Dada a complexidade do assunto em pauta, neste mo
mento nos posicionamos não como representantes de um gru
po de empresas a nós associadas, mas como representantes
do setor de material de defesa. Nesse setor incluímos os asso
ciados da Abimde, os não-associados, empresas como estalei
ros, arsenais, bases, empresas, centros tecnológicos, fundi
ções, forjarias etc. E, nessa posição, passamos a falar por
mais de 100 mil homens, envolvidos nos processos de pesquisa
e produção dos insumos que são utilizados pelo setor de de
fesa.

O setor, na atualidade, passa por uma crise que tem
como fundamento diversas causas e dentre elas podemos citar
o descaso para com a defesa nacional, evidenciado pelos exces
sivos decréscimos de dotações orçamentárias específicas, a
ponto de manter o Brasil há vários anos nas últimas posições
mundiais no cômputo dos recursos destinados à defesa, apesar
de toda a extensão do nosso território, espaço aéreo, fronteiras
terrestres e marítimas. A recessão do mercado de defesa inter
nacional e defasagens cambiais que duraram muito tempo
praticamente significaram um confisco. A atuação de setores
políticos nacionais radicais que incluem dentre seus diversos
preconceitos danosos ao País, preconceitos específicos contra
as Forças Armadas e o setor de produção de materiais de
defesa. Interesses alienígenas gerados no exterior, contrários
ao crescimento do setor que estão incomodando por significar
a independência da tomada de decisão de interesse nacional;
redução de dependência de fabricantes e Estados estrangeiros
no setor; redução de' importações e, conseqüentemente, redu
ção do mercado de trabalho dos fabricantes estrangeiros e,
finalmente, disputa de mercados externos inacessíveis a países
que não pertencem ao clube fechado dos exportadores de
materiais de defesa. A transferência de recursos orçamen
tários, destinados às Forças Armadas, é outra das razões,
para outros órgãos da União ou da Federação, através da
cobrança de tributos federais, estaduais e municipais, quando
do fornecimento àquelas forças pelas indústrias de materiais
de defesa nacional de produtos destinados ao seu uso exclu
sivo.

É um erro V. Exª' pensarem que as indústrias ligadas
ao setor de defesa somente produzem material de defesa.
Existe quase que um condicionamento causado pela imprensa
quando se falava praticamente da Avibrás e da Engesa como
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empresas líderes do setor. E esse condicionamento era pelo
fato de que essas empresas realmente fabricavam somente
materiais de defesa, material bélico, mas a grande realidade
da indústria de defesa não é esta. A maior parte ou a quase
totalidade de.ssas empresas produz materiais de defesa e pro
dutos civis. E fundamental que V. Ex" conceituem isso. Pou
cas empresas, e pode-se contar nos dedos - uma, duas, três
- fabricam somente material de emprego militar. Esse fato
tem corroborado para que as empresas, apesar da crise, consi
gam se manter abertas. Elas fabricam produtos civis mesmo
numa crise de economia como a que estamos agora, mesmo
na crise internacional de compra de armamentos como a que
estamos vivenciando hoje, e continuam a trabalhar, continuam
a manter parte dos seus quadros, porque fabricam os produtos
civis.

Tenho um dado interessante para V. Ex" que le'iantamos
praticamente este mês. Até o final da década de 80 essas
empresas tinham 75% da receita no mercado militar e 25%
no civil, num apanhado geral. Fizemos o levantamento, demos
a informação até o fim da década de 80 no mês passado,
através de uma amostragem que tínhamos e o quadro se inver
teu. Hoje, 35% do faturamento está na área militar e 65%
na área civil. Dos 75% da área militar, restaram 35% e de
25%, da área civil, foi para 65%. V. Ex" podem conceituar
algo muito interessante aqui também: houve queda na vinda
de material militar e um crescimento aparente na venda de
materiais de uso civil, o que é uma maneira de pensar errônea.
Caiu o material civil devido à recessão interna e baixou mais
ainda o militar em relação ao civil, o que faz com que as
empresas realmente estejam enfrentando uma grande crise
nas duas áreas. Muitas empresas não têm praticamel}te pedi
dos da área militar há um ano, um ano e meio. E sabido
que tem havido desemprego em nosso País e o desemprego
tem atingido, de uma maneira muito grande, os técnicos da
área militar nessas empresas. É óbvio que essa inversão que
mostramos, na contribuição dos faturamentos das empresas,
provocou um desmantelamento nas equipes de pesquisa, como
também a dispensa de técnicos e engenheiros especializados,
o que tem causado prejuízos de milhões de cruzeiros às empre
sas e ao País, considerando-se que são homens que levaram
anos para serem treinados e que dificilmente poderão ser
recontratados, posto que à época desse evento, que seria a
contratação, essas pessoas já terão dado outros rumos às suas
vidas.

Nesta altura da nossa exposição, gostaríamos de citar
John Kenneth Galbraith que no seu livro "O Novo Estado
Industrial" ,na edição de 1982, diz:

"Embora todos os gastos, quer com armamentos,
quer com saúde, habitação ou controle de poluição
do ar se adicionem à demanda, nem todos exercem
o mesmo papel no financiamento da tecnologia. Os
gastos militares são de grande utilidade nesse sentido
e também pagam por inovações que podem ser úteis
à produção civil. Riscos, que de outro modo seriam
inaceitáveis, podem ser assumidos na economia civil
se forem protegidos pela muito menos arriscada econo
mia armamentista."

São palavras de Galbraith que, na realidade, considera
as modernas indústrias de armamentos como verdadeiros pó
los de desenvolvimento industrial. Sem dúvida alguma a afir
mação desse grande economista americano é extremamente

verdadeira, e podemos comprová-la pOI' meio de alguns exem
plos que pretendo dar para V. Ex"

Como disse, a nossa exp9sição não será longa para que
possa ser aberto o debate. E natural, é normal que quando
se fala em material de defesa venha à mente das pessoas
não ligadas à área, a imagem de armas de guerra. Quando
se fala em material de defesa pensa-se em canhões, tanques
de guerra, aviões de combate, e é muito natural que isto
aconteça, Senhores. Pretendo, através desses exemplos que
darei, que V. Exª' mudem um pouco esse conceito. O material
de defesa, o material bélico: a bomba, o tanque de guerra,
o míssil, pouco importa, não é relevante dentro da economia
de um país. V. Ex~' precisam, por favor, prestar atenção nesse
conceito. Vamos dar alguns exemplos em que V. Ex" verão
que a tecnologia desenvolvida - como Galbraith disse 
dentro de um país para o material de defesa ocasiona uma
reviravolta na economia desse país dentro da normalidade,
e o pessoal não ligado à área não sabe disso.

O investimento em tecnologia para se fazer uma determi
nada pesquisa retoma aos cofres de quem fez a pesquisa cem,
duzentas, milhares de vezes por meio da tecnologia aplicada
na indústria civil. No entanto, pouco se sabe sobre isso ou
pouco se difunde.

A economia moderna, os grandes inventos na área de
Medicina, química fina, metais e eletrônica são decorrentes,
sem dúvida alguma, da aplicação de verba para uma pesquisa
dentro da área militar.

Vou dar alguns exemplos para que possam ver, inclusive
no Brasil, o que aconteceu com relação a certos investimentos
na área militar no que diz respeito à pesquisa.

Todos os Senhores andam com carro a álcool, quase a
maioria anda. V. Exª· sabem de onde surgiu a tecnologia
do motor a álcool? Do CTA. Vejam: o CTA desenvolveu
uma tecnologia de motor a álcool visando à conversão de
motores de cicloálcool a gasolina, para utilização do álcool.
Num esforço de guerra, se cortassem nosso suprimento de
gasolina, de petróleo, o CTA se preocupou com outra opção
que teríamos de combustível, e partiu para a pesquisa do
álcool. Testou e comprovou o processo em frotas de veículos
experimentais em todo' o Brasil, rodando 22 milhões de quilô
metros em seus testes de pesquisas, dando origem ao Programa
Nacional do Álcool como combustível automotivo no Brasil.

Nossas Forças Armadas utilizaram esse motor? Não, foi
uma pesquisa" feita que gerou todo esse programa. E dou
mais um exemplo: a vacuometalurgia. O CTA intennediou
a transferência da tecnologia de vacuometalurgia para a Ele
trometal que estava em organização à época. O CTA montou
e operou uma completa instalação piloto para a fixação da
tecnologia e treinamento de pessoal da Eletrometal.

Ontem, V. Exª' ouviram o Ministro Sócrates falar sobre
a Boeing, uma das maiores empresas do mundo que se mantém
ativa. Hoje, a Eletrometal encontra-se homologada pela
Boeing como fornecedora dessas ligas aeronáuticas especiais,
ligas que foram pesquisadas pela área militar.

Temos mais ainda: laser. A pesquisa, desenvolvimento,
engenharia e construção de protótipos de equipamentos de
laser, tecnologia transferida à Unilaser-também foi trabalho
do CTA.

Os Senhores ouviram, ontem, falar do grande problema
da colocação de satélites. O Ministro abordou essa questão
e estamos verificando se vamos contratar quem coloque o
satélite. Já fizemos investimentos para a construção de nossos
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foguetes, não tivemos sucesso não no que diz respeito aos
protótipos, mas a verbas para dar continuidade a eles. Para
se lançar um foguete, é necessário e importante que se tenha
propelente. Qualquer país do mundo, se quiser lançar um
foguete, pode sustar qualquer programa se não tiver como
impelir esse foguete para cima. O CTA desenvolveu um pro
cesso para obtenção d9 perclorato de amônia para ser aplicado
como propelente sólido. Essa tecnologia torna o Brasil auto
suficiente em propelentes sólidos, que são terrivelmente im
portantes para a missão espacial, se quisermos colocar um
satélite ao redor da Terra.

Tenho alguns outros exemplos para V. Ex~s sobre a tecno
logia do laser desenvolvida pelo CTA. Essa tecnologia pode
ser usada em equipamentos topográficos de grande precisão
para a medição de distâncias. Aplicações industriais para cor
tes de alta precisão, alinhamento de precisão na construção
de túneis, curvas de níveis nas atividades agrícolas, aplicações
diversas em Medicina. Isso tudo sai de uma pesquisa da área
militar, e normalmente não notamos. Existe um sem-número
de outros exemplos. Os motores blindados sobre lagartas.
Desenvolvimento e produção de motores diesel nacionais de
maiores potências do que os convencionais até então existen
tes, inclusive marítimos, com grandes possibilidades de comer
cialização interna e externa.

Sistema de rolamentos para torres e blindados - aquele
sistema que faz com que o canhão gire em cima do blindado.
Faz-se uma pesquisa sobre aquilo e pronto, pensa-se que aqui
lo é para um tanque de guerra. Não é. A nacionalização
dos rolamentos dos carros de combate, tanques de guerra,
dá ensejo à fabricação de toda uma família para aplicação
em gruas guindastes que utilizamos em nossos portos, enfim,
em inúmeras atividades da economia brasileira.

A blindagem cerâmica. É necessário que se estude uma
forma para que os blindados não sejam tão agredidos pelo
calor. Essa blindagem cerâmica, estudada para isso, tem enor
me utilização na área civil para proteção de calor.

Equipamentos de rádio comunicação com salto de fre
qüência. Melhora as comunicações civis, defesa civil, segu
rança pública, segurança bancária - no caso de criptografia,
que foi desenvolvida e pesquisada por esses órgãos.

A irradiação de alimentos para combatentes. O estudo
dessa irradiação levou-nos à tecnologia de conservação dos
alimentos em geral, para a população. Levou-nos à técnica
de esterilização de hospitais. Tudo isso é. de emprego civil,
ninguém sabe. E dá um retorno às vezes imensurável - é
difícil de se medir - para a Nação, para a economia.

No caso do motor a álcool, por exemplo, não sabemos
quantas vezes retornou aos cofres da Nação o valor do investi
~en~o na pesquisa desse motor, considerando-se a forma co
mo ele fbi utilizado e que o motor a álcool é praticamente
uma idéi~ brasileira. É utilizado quase que somente no Brasil.
. Enfim, existe um sem-número de outras tecnologias que

poderiam ser citadas aqui. E uma das minhas funções, neste
momento, é trazer para V. Ex~5 outra imagem do setor de
defesa. A imagem de que se produz material bélico, canhões,
tanques de guerra é irreal. Disse a V. Exª', no início, que
isso é o de menos. As tecnologias têm de ser desenvolvidas.
Muitas não são utilizadas, pelas forças ou pelo instituto que
as desenvolveu. Cito o exemplo do motor a gasolina, desen
volvido pelo CTA. No entanto, a decorrência dessa tecno
logia, já disse, é imensurável em certos casos. É esse o enfoque
que quero que V. Ex~s tenham.

Há uma série de outras informações, como reatores para
tratamento de câncer cerebral, motor a ímãs permanentes,
com computação eletrônica, utilizado em transporte de massa.
Enfim, o número de informações sobre esse assunto é muito
grande. Acredito que os exemplos dados por nós foram sufi
cientes para V. Ex's firmarem este conceito: material de defesa
e pesquisa trazem à nossa economia e à economia de qualquer
país, como disse Galbraith um retorno muito grande, que
normalmente não 'se sente.

O setor que represento. no momento, é extremamente
sensível, dentro do contexto nacional, e qualquer ação que
possa prejudicar sua continuidade causará um grande choque
à economia brasileira, atualmente, pondo em xeque, de forma
irreparável. a autodeterminação de se decidir sobre os destinos
do nosso País, além de causar um enorme desemprego. E,
no futuro, poderá causar uma irremediável submissão tecno
lógica e econômica aos países mais desenvolvidos. Isso se
não investirmos na pesquisa.

Até fins da década de 60 o correiacionamento entre o
desenvolvimento industrial e o setor militar ainda era muito
tênue, tendo como decorrência fatores econômicos e falta
de pesquisa e desenvolvimento no setor industrial, bem como
ausência de guerras com envolvimento direto.

O boom da indústria de defesa ocorreu na década de
70 a 80; tendo como causa principal certa ociosidade da indús
tria metalúrgica implantada para atender à indústria automo
bilística que floresceu nos anos 60, trazendo para o País um
maior rigor nos conceitos de controle de qualidade. Essa ocio
sidade das indústrias. na década de 60, foi detectada pelos
militares que estavam no poder, com interesse no desenvol
vimento de uma indústria capaz de atender às suas necessi
dades, visto que o acordo militar com os Estados Unidos,
que chamaremos de MAP - Militar Assistance Program,
assinado em 1952 e denunciado em 1977, não estava atendendo
à grande demanda de peças e equipamentos das nossas Forças
Armadas. Vejam V. Ex'l' que. em 1977, o acordo atendia
somente a 2,5% do orçamento militar brasileiro. Foi quando
houve a denúncia desse acordo.

A Abimde foi convidada a falar sobre esse assunto, sobre
um possível acordo militar. Trouxe comigo dois diretores da
Abimde, além do superintendente executivo. Trouxe meu pri
meiro Vice-Presidente, Dr. Fernando Baptista da Costa e
também o Sr. Ornar Gattás, Diretor da Elebra S.A. e da
Abimde. S. Sª, a qualquer momento, poderá ser argüido sobre
aquele problema abordado ontem sobre o lançamento de saté
lite. S. Sª representa a empresa envolvida e é fonte limpa
para nos dar as informações.

Neste momento deveria falar sobre o MAP, sobre o acor
do. En!retanto, peço vênia a V. Ex~s para passar a palavra
ao homem que vivenciou esse acordo. O Sr. Fernando da
Costa, nosso Diretor, é um oficial reformado da Marinha
e, quando jovem, vivenciou o acordo militar com os Estados
Unidos. além de, por coincidência, ser também um estudioso
dos assuntos de acordo. S. S~ poderá dar um testemunho
sobre esse assunto e depois retornará a palavra a mim, para
que faça as conclusões.

O SR. FERNANDO BAPTISTA DA COSTA-Exm9

Sr. Presidente da Comissão, Exm9' Sr~5 e Srs. Deputados,
Exm9 Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos, minhas senho
ras, meus senhores, em 15 de março de 1952 dando continui
dade a tratados e acordos interamericanos de assistência recí
proca, Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo militar,
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ratificado posteriormente pelo Congresso Nacional, em 1953.
pelo Decreto Legislativo n° 30.

O acordo destinado, segundo seu art. 1''', a promover
a defesa do Hemisfério Ocidental, enquadrava-se no contexto
do conflito Leste-Oeste e baseava-se na existência ou formu
lação de planos de defesa comuns. Seus termos, se analisados
friamente por um leitor desavisado, parecem inócuos, e até
perfeitamente ajustados aos objetivos declarados.

De sua execução, contudo. durante o período de 1953
a 1977, quando foi denunciado formalmente, decorreram con
seqüências para a Nação brasileira, que, por se localizarem
temporalmente em passado ainda recente, não se constituem
em história, nem foram suficientemente analisadas e colocadas
ao alcance de todos. Todavia, a sinalização recentemente emi
tida a partir de fontes diplomáticas brasileiras e norte-ame
ricanas - e isto transpareceu na imprensa em artigos com
os títulos: "Rezek acha inevitável acordo militar com Estados
Unidos"; "Itamaraty nega reedição de acordo antigo"; "Em
baixador americano confirma consultas ao Brasil" - é bas
tante para fazer com que fatos ocorridos em passado recente,
como a cessão de contratorpedeiros da classe americana Gar
cia à Marinha brasileira ao final do Governo Sarney, levem
a que se levante a voz de quem vivenciou ou estudou o assunto,
por dever do ofício ou por curiosidade, no sentido de alertar
a todos os responsáveis pela negociação, contratação ou ratifi
cação de iniciativas similares, quanto aos riscos e conseqüên
cias p.revisíveis.

E cabível dividir, apenas para fins didáticos, as conse
qüências daquele acordo em dois grandes grupos que, contu
do, no seu todo, são absolutamente interdependentes: as que
se aplicam sobre a soberania nacional, cerceando ou inibindo,
por via indireta, a capacidade de decidir ou de agir, e as
que se aplicam sobre o desenvolvimento e a capacitação tecno
lógica da Nação. No primeiro grupo é de se lembrar que
o recebimento de equipamentos, armas, treinamentos, gentil
mente cedidos por um país a outro, começa sempre por uma
escolha de lista de disponibilidades apresentada pelo país ce
dente ao recebedor. O que tivemos durante a vigência do
malsinado acordo foi o oferecimento de excedentes ameri
canos, oriundos de guerras que não foram nem seriam nossas
guerras condicionando, pela via do material e do seu emprego,
nossas Forças Armadas a estratégias e táticas absolutamente
não originadas de uma política de defesa estudada, discutida
e aprovada nos segmentos brasileiros responsáveis pela sua
formulação ou implantação. Evidentemente, disso resulta to
tal falta de clareza no essencial relacionamento entre preparo
militar, política externa e a ordem interna. Resulta, também,
em prejuízo irreparável no relacionamento entre o preparo
do poder militar e os desenvolvimentos industrial e científico
tecnológico.

Na prática vimos, por exemplo, nossa Marinha sendo
preparada para uma batalha submarina no Atlântico. No en
tanto, todos os conflitos potenciais nos quais o Brasil se envol
veu na fronteira marítima, no período, nada tiveram a ver
com a guerra anti-submarina, além de terem contado, no lado
adversário, ora com o país signatário do acordo, ora com
o seu aliado específico. Refiro-me às guerras da lagosta e
do camarão. Sobre a guerra do camarão, episódio naval do
qual participei diretamente, vou lhes contar em rápidas pala
vras.

Definida em 1970 a posição internacional do Brasil quanto
a limites de exclusividade e uso da plataforma continental
e da zona de defesa marítima, iniciou-se contencioso com

barcos pesqueiros de bandeiras variadas. Dentre elas ressal
tava a presença de bandeira americana na pesca do camarão,
no estuário do rio Amazonas. O combate, a repressão a essa
ação predatória aos nossos recursos era competência da Mari
nha, e se fazia com recursos absolutamente inexistentes.

Em julho de 1971, pediu-se à Marinha a interveniência
de navios maiores, posto que os navios de que era dotada
a flotilha do Amazonas não tinham condições de perseguir
os pesqueiros americanos. Foi enviado, então, quase em emer
gência, um contratorpedeiro da classe "A", fabricado no anti
go programa de construção naval do Arsenal da Marinha do
Rio de Janeiro, velho, com dificuldades de todo o tipo para
se movimentar e se suster longe da sua base. Era um navio
sob o meu comando. Posteriormente, esse navio foi substi
tuído por dois outros navios da mesma classe. Naturalmente,
após cumprida a missão, questionando-se por que não haviam
sido enviados navios muito mais efetivos, da classe "Pará",
de que dispunha a esquadra, foi então mostrada a razão:
aqueles navios ainda se encontravam sob contrato de Jeasing
com o Brasil, que, entre outras coisas, impedia o seu uso
contra a bandeira do país que os cedia.

Importa ainda relatar a V. Exª" sempre a título de alerta,
depoimento de oficial superior da Marinha argentina, perante
autoridades navais da Marinha equatoriana, em missão de
.consulta após a guerra das Malvinas, relativamente a razões
que levaram aquela Marinha a substituir os aviões do seu
porta-aviões, originariamente norte-americanos, por aviões
franceses. Diz o oficial da Marinha argentina, textualmente:

"O avião Super Étandard, um avião francês fabri
cado por Marcel Dassault, foi escolhido pela Marinha
argentina em virtude de negativa dos Estados Unidos,
devido à Emenda Humphrey Kennedy, de ceder ou
vender novos aviões substitutos da mesma classe, por
que a Argentina não se enquadrava nas regras do Con
gresso Americano sobre Direitos Humanos."

Ainda sobre o mesmo assunto, em outro trecho, encon
tramos um tópico pertinente à implantação em país de equipa."
mentos alienígenas, no estilo caixa-preta, diz outro oficial
depoente que o emprego dos Exocet, pela Marinha argentina
foi sumamente dificultado e só conseguido com grande esforço
próprio, porque o Presidente François Mitterrand obstou a
ida de técnicos franceses, sob contrato assinado para acabar
de colocar em funcionamento os mísseis já v·endidos.

Infelizmente, parece-nos, pelo noticiário da imprensa,
que os nossos vizinhos do Sul voltaram a adotar políticas
que são criticadas pelos seus compatriotas, que já sofreram
agruras do combate real. Há evidências, na imprensa, sobre
a cessação de fabricação e o cancelamento de projetos na
Argentina, todos de interesse da área de defesa. Sirvam-nos
os exemplos de lição.

No segundo grupo de conseqüências, importa notar o
mal trazido pelo acordo ao desenvolvimento nacional e à capa
citação tecnológica. Por índole humana, exacerbada no caráter
latino, em conjuntura de dificuldades econômicas, a pesquisa
no Brasil só tem sido incentivada pela extrema necessidade.
Faço-me mais claro e objetivo. Carente de recursos materiais,
de verbas orçamentárias e até do material humano necessário,
a entrega, sem maior esforço, às Forças Armadas brasileiras
de equipamentos oriundos do acordo foi responsável pelo
amortecimento da vontade de pesquisar e fazer pesquisar,
de descobrir e fazer descobrir, de inventar e fazer inventar,
essenciais ao desenvolvimento técnico e científico dos equipa-
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mentos de que necessitavam aquelas Forças, para cumprir
as missões que constitucionalmente poderiam ser-lhe come
tidas. Importa lembrar que as benesses do acordo não eram
tantas quantas se pode inferir dos seus termos. Equipamentos
não nos eram normalmente doados e sim emprestados, sob
a forma de leasing, nem sempre totalmente operacionais, e
sob contratos comerciais com obrigações pecuniárias, cujo
pagamento era feito a débito dos orçamentos militares. Em
outras palavras, orçamentos que insistentemente lhes têm sido
mostrados como insuficientes eram ainda sangrados para pa
gar equipamentos não escolhidos segundo a nossa orientação
política e que, para mantê-los ainda em operação, havia todas
as dificuldades inerentes ao apoio a materiais velhos e de
produção descontinuada.

Hão de imaginar V. Ex~s quanto sobrava daqueles orça
mentos para suportar investimentos em pesquisa ou produção
de produtos nacionais, Note-se ainda que, à exceção dos aspec
tos técnicos de domínio público contidos nos equipamentos,
os itens de tecnologia sensível neles utilizados eram fornecidos
sob o regime de caixa-preta QU inibidos no seu funcionamento
pleno. Explicam-se, portanto, as razões da denúncia do acor
do. Aquela denúncia, como já disse o Engenheiro Adherbal,
foi o marco essencial na explosão da nossa indústria de defesa.
Elas explica~ também o temor e o sobressalto que decorrem
agora da ocorrência de indícios às vezes esparsos mas todos
consistentes numa mesma direção, enquadrando-se perfeita
mente no quadro do apartheid tecnológico a que já se referem
descaradamente próceres do Primeiro Mundo.

Fatos de situações vividas ou constatadas motivaram in
fine a denúncia unilateral do acordo pelo Brasil, em 1977,
e poderiam tomar o restante do tempo de hoje de V. Ex~s

O bom senso mostra a inconveniência de fazê-lo. O período
de debates ou qualquer outra ocasião posterior será oportuna
para atender dúvidas e perguntas de V. Ex~s. Antes de devolver
a palavra ao engenheiro Adherbal Olivieri, gostaria de citar
dois pronunciamentos do passado, no momento· oportuno,
por consubstanciarem a angústia da Abimde, decorrentes do
desconhecimento da verdàde sobre o tipo de acordo que pode
rá cair sobre nós:

."Ao fim dos anos 70, descobrimos que a nossa
obsessão anti-submarina, bem usada pelo acordo entre
1952 e 1975, havia ajudado a retardar o desenvolvi
mento naval brasileiro e prejudicara o preparo da Mari
nha para qualquer outra ameaça" - Mário César Flo
res, em "Revista Marítima Brasileira", dezembro de
1987."

A segunda citação: "Enfim, as armas de outrem
ou te caem pelas costas ou pesam sobre ti ou ainda
te sufocam." (Maquiavel, em "O Príncipe", capo 13,
1513.)

O SR. DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI - Vou
finalizar a minha apresentação. Foi necessário que fizéssemos
essas abordagens sobre o tema da reunião de hoje. Gostaria
de ler dois documentos, que me foram enviados para V. Ex~s

A forma natural- e V. Ex~s já a deduziram ~ de fazer
com que um País seja submetido a outro país é fazer com
que esse país não devolva tecnologias, não faça pesquisas.
V. Ex~s viram, através dos exemplos que citei, o que representa
uma pesquisa, na área militar, com relação à economia de
um país.

Em primeiro lugar, lerei um documento, para que V.
Ex~s possam dele se conscientizar, porque falam por aí que

estão impedindo que nos enviem computadores e que estão
cerceando o nosso desenvolvimento, a imprensa narra isso.
Trago um documento de uma empresa americana, da qual
queremos importar um computador, e essa empresa relaciona
as razões que a impede de mandá-lo para nós. Esse documento
é da Go1d Electronics e refere-se à Copesp - Coordenadoria
de Projetos Especiais do Ministério da Marinha - que V.
Ex~s conhecem bem. A Copesp adquiriu da Gold Electronics,
na Flórida, Estados Unidos, um sistema de computação para
tempo real, o Sistema Concept 32/6781. Apesar dos esforços
feitos pela própria empresa americana, durante quase um ano,
e mesmo com justificativa de utilização não militar para o
equipamento, o Departamento de Comércio e o Departa
mento de Defesa dos Estados Unidos negaram a licença de
exportação. Essa carta está em inglês e diz:

"Sentimos informar que, apesar de toda a infor
mação que apresentamos ao Departamento de Comér
cio, a licença de exportação da Copesp não foi ainda
aprovada."

Karl Nielsen, a pessoa que estava tratando do assunto,
representante da Gold e responsável por essa exportação, in
formou-nos que os resultados do encontro com o Departa
mento de Comércio e Defesa não foi bom. Nesse encontro,
Karl nos informou que, mais uma vez, o seu pedido foi negado,
com a alegação de que era contra, em detrimento da Segurança
Nacional dos Estados Unidos. Também foi deixado claro nesse
momento, que a consideração negativa não foi baseada na
destinação ou condição de aplicação do equipamneto, mas
na reputação do cliente, a Copesp. Repito, na reputação do
cliente.

De acordo com os regulamentos de exportação ameri
cano, eles ainda estão se esforçando para fazer essa expor
tação. No entanto, a própria Gold afirma que eles iriam ofere
cer ao governo americano um engenheiro da Gold, que iria
monitorar a Copesp, lá na casa da Copesp, três vezes ao
ano e prepararia um relatório depois de cada visita.

A Gold, então, foi ao Departamento de Defesa ameri
cano, dizer a eles - isso talvez tenha sido uma exigência
deles - que ela mandaria para cá o equipamento, que nós
iríamos pagar, equipamento esse que nós poríamos os nosso
pesquisadores e cientistas para analisar projetos próprios e,
depois, viria um engenheiro americano verificar, por três vezes
ao ano, o que estavam fazendo com o computador. Vejam
a artimanha que está por trás disso. Eles iriam dizer que
estavam verificando o que nós estávamos fazendo com o com
putador, mas, na realidade, eu digo que eles viriam verificar
o que os nossos cientistas estavam fazendo e qual tipo de
pesquisa estavam sendo feitas. As pesquisas podem ser total
mente diferenciadas. Eles podem ter inventado alguma coisa
do seu jeito e nós, brasileiros, estamos inventando de outro
jeito. Nossos cientistas são outros, nossas cabeças são outras.
Podemos estar até evoluindo e passando à sua frente, em
certas pesquisas. Essas informações seriam levadas de graça.
Nossos técnicos estariam trabalhando de graça para o Departa
mento de Defesa Americano. Além de pagarmos os equipa
mentos, estaríamos trabalhando de graça para eles, levando
essas informações que poderiam ser utilizadas pelos Estados
Unidos na aplicação do produto dentro da economia ameri
cana. Essa é uma colocação feita pela Gold, nessa carta.

Finalizo meu pronunciamento, lendo para V. Ex's um
outro documento, feito pela Escola de Pós-Graduação de
Monterey, Califórnia. Fala sobre o Brasil, os Estados Unidos
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e o regime de c'ontrole de teçnologia de mísseis, que chamamos
normalmente de MTCR. E um relatório de março de 1990.
Obviamente. não o lerei para V. Ex". ~o entanto, peço vênia
para ler somente a primeira página. E um pequeno trecho
que terei de traduzir para V. Ex". para que sintam qual a
preocupação que os países do Primeiro Mundo têm com o
Brasil, devido ao seu avanço na tecnologia. principalmente
na tecnologia de defesa.

O Sr. ScoU tolevson diz, na introdução, que esse relativo
técnico analisa o desenvolvimento do Brasil em mísseis balís
ticos (olhar o tamanho do relatório que fizeram para analisar
nossa evolução em mísseis balísticos. que poderão colocar
nossos satélites inclusive em órbita; preocupação deles) à luz
das pressões - aí vem a expressão to stifle, cuja tradução
é sufocar ou suprimir - para sufocar esse desenvolvimento
na nossa terra. Está aqui o relatório. A primeira parte descreve
e critica o MTCR. A segunda analisa a aplicação do MTCR
com relação ao Brasil. A terceira mostra qual o acesso que
o Brasil está tendo a esses mísseis halísticos e a quarta consi
dera as reações brasileiras.

O relatório inclui a política de restrição de mísseis espa
ciais para o Brasil à luz do MTCR. Demonstra que os Estados
Unidos têm sido-bem-sucedidos na sua intenção de cercear
o desenvolvimento. Na introdução. também é dito que real
mente tem sido bem sucedido.

Enfim. esse relatório fala também sohre o fato de o Brasif
ter-se voltado para a busca de outras tecnologias. em outros
locais, junto a outros países. como a União Soviética, como
acordos com a China. como outros acordos com outros países,
fazendo com que fugíssemos um pouco da esfera americana,
para que pudéssemos fazer nosso próprio desenvolvimento.

No final, eles citam algo que finaliza minha exposição.
Dizem: o sucesso da implementação de uma estratégia dentro
da política de internacionalização. pelo Brasil, feita pelo novo
Presidente - e cita Fenando Collor de Mello - poderá dar
aos Estados Unidos uma excepcional oportunidade - está
aqui no relatório - para implementar a segurança e as relações
comercais com o Brasil. OsEstados Unidos poderiam negociar
mais facilmente o MTCR com a nossa terra, as restrições
do MTCR. nessa tecnologia do espaço. sem arriscar muito
a meta de não proliferação dos mísseis balístjcos.

Achei importante a leitura desses dois documentos para
V. Ex'!'. porque demonstram muito bem o que os Estados
Unidos estão fazendo. qual a imagem que têm da nossa terra
e o que nossos projetos de desenvolvimento tecnológico têm
provocado de reações, com relação a esse país.

Se V. Ex" me permitem. encerro a nossa exposição, que
já se delongou um pouco. Temos. aproximadamente, uma
hora de exposição. Por isso, eu e os diretores que me acompa
nharam permanecemos à disposição de V. Ex", para respon
der qualquer pergunta. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Agradeço ao Presidente e ao Vice-Presidente da Abimde a
participação.

Concedo a palavra ao Sr. Secretário de Assuntos Estraté
gicos da Presidência da República, Dr. Paulo Leoni. para
que S. Ex~ proceda à sua exposição.

Antes. porém. esta Presidência lembra aos companheiros
e aos convidados" que existe uma lista de inscrição para os
debates. que serão iniciados logo após as palavras do Dr.
Paulo Leoni.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEüNI RA
MOS - Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional,
Deputado Maurício Campos; Sr" e Srs. Deputados integrantes
desta Comissão; Sr. PreSIdente da Abimde. Lr. Domingos
Aderbal Olivieri; demais Diretores senhoras e senhores é com
prazer que. mais uma vez. compareço a esta Casa, com o
objetivo. em tese, de expor o posicionamento da Secretaria
de Assuntos Estratégicos sobre mais um tema de relevância
para a sociedade brasileira. Disse em tese. pois o tema que
justifica a minha presença aqui - Possível Acordo a Ser Fir
mado entre Brasil e EUA para Troca de Conhecimentos Mili
tares - inexiste na realidade da ação política do Governo
e, mesmo. em seus prospectos para o futuro próximo. Contu
do. não considero sem sentido ou improdutivo abordar esse
tema em seu aspecto conceitual e. mais do que isso definir
o ponto de vista da SAE sobre a conveniência da celebração,
ou não. de acordos dessa natureza. à luz dos atuais interesses
do Brasil.

Todos os acordos. sejam de cooperação científica. tecno
lógica. militar. ou de qualquer outra natureza. podem encer
rar, em sua vertente negativa, riscos de limitação de decisão
política, de restrição ou de imposição de movimentos estraté
gicos no complexo jogo das relações internacionais. Assim,
ensina a arte da política que a assunção desses riscos - como
já afirmado, possíveis resultados perversos de qualquer acordo
- somente se justifica quando diante de ganhos efetivamente
compensadores e, no caso particular dos acordos militares,
diante de ameaças reais ou potenciais à integridade do patri
mônio nacional, aí incluída a preservação do território, de
seus recursos naturais. dos ganhos científicos c tecnológicos
acumulados e, o que é mais significativo. da liberdade do
cidadão. Há, portanto. no caso dos acordos militares, a impo
sição de se cogitar da existência dessas ameaças e. em caso
positivo, de se avaliar, com a possível precisão. o nível de
intensidade com que se reveste cada uma delas.

Na atual realidáde brasileira. a consideração de toda essa
estrutura conceitual e de sua projeção no mu~do fático reve
lam que a configuração de qualquer Acordo Militar. sobretudo
de perfil amplo. é algo inteiramente descabido e, portanto.
desaconselhável. De fato, o Brasil não se defro.nta com ameças
perceptíveis de natureza bélica. Vive a Nação brasileira um
período de convivência estável e crescentemente produtiva
com os demais atores internacionais, em especial com os que
integram o Cone-Sul. O que se constata é que as divergências
hoje existentes - essencialmente de natureza financeira e
econômica - mostram-se apropriadas para discussão, mas
certamente fora da arena da guerra e longe do retinir do
entrechoque das armas. Desse modo, avaliações estratégicas
responsáveis a respeito das relações do Brasil com o mundo
exterior descartam a cogitação de hipóteses de guerra e. por
via de conseqüência, o estabelecimento de alianças ou acordos
militares. que, a qualquer título. venham a suplementar os
mecanismos de defesa nacional. Sob o ponto de vista doutri
nário, pode-se afirmar mesmo que a inexistência dessas hipóte
ses de guerra e, em decorrência, a falta de referenciais obje
tivos para a configuração de um acordo militar clássico 
que só pode ter por objetivo algum tipo de proteção direta
ou indireta a interesses compartilhados - inviabilizam, por
si só, seu delineamento e sua conseqüênte efetivação, pelo
menos dentro dos padrões de racionalidade política que têm
distinguido a ação de governo do Presidente Collor.

Todo o raciocínio até aqui desenvolvido aponta exclusiva
mente para a inconveniência de acordos militares tradicionais,
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como aleatoriamente propalados por alguns agentes forma
dores da opinião. Contudo, em nehum momento, deve ser
interpretado como um questionamento sobre a necessidade
do preparo permanente das Forças Armadas Nacionais e, me
nos ainda, sobre sua existência e seu papel no Brasil de hoje
no mundo que o abriga. Em síntese, não se pode vincular
a ausência de hipóteses de guerra ou de ameaças reais ou
potenciais - resultados de avaliações conjunturais limitadas
no tempo - à necessidade de existência, ou não, das Forças
Armadas e à conseqüênte validade de sua preparação cons
tante, uma vez que estas transcendem a conjunturas especí
ficas e se justificam .como instituições permanentes, destinadas
à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais
e, por iniciativa destes, da lei e da ordem, conforme explicitado
com clareza no texto constitucional. O aspecto da dissuasão,
ou seja, as Forças Armadas como fator de desestímulo para
o surgimento e a materialização de ameaças, é uma (senão
a principal) das razões de sua presença no mundo em que
vivemos, não raro repleto de incompreensões, competições
e intransigências por parte dos Estados que o compõem.

Retomando a temática específica do Acordo MIlitar, lem
bro a afirmação feita recentemente por um dos ministros mili
tares, nesta comissão, de que "tratados versando sobre segu
rança e defesa são desnecessários para o Brasil, na realidade
atual, porque um tratado dessa natureza só faz sentido quando
há percepção de ameaça comum e isto não existe hoje" e

.que "quando desprovidos de alicerces racionais (porque e
contra quem) podem até servir de instrumento de cerceamento
do desenvolvimento tecnológico e, quem sabe, podem servir
de apoio à indução de doutrinas e de preparo que atendam
aos interesses de maiores potênciais".

É preciso observar, por exemplo, o que tem ocorrido
em alguns países,vizinhos, onde as Forças Armadas, na esteira
de acordos militares com objetivos questionáveis, acabaram
por envolver-se no combate ao narcotráfico e às violações
à ordem ambiental, que, não obstante os riscos internacionais
que encerram, devem ser repelidos por outras instâncias do
Poder do Estado.

Como se vê, a idéia-chave que sintetiza essa visão negativa
de acordos militares desconectados de uma hipótese de guerra,
ou seja, de uma ameaça comum, é a de que eles não fortalecem
vantajosamente o Poder Nacional e, não raro, funcionam co
mo mecanismos para a proteção de interesses estratégicos
de atores mais poderosos.

Diante disso, é pensamento da Secretaria de Assuntos
Estratégicos que se devem buscar outras alternativas de convi
vência bilateral (e, até mesmo, multilateral) fora da concei
tuação tradicional de acordos militares amplos, mesmo que
se procurem objetivos estritamente situados na área militar.
A opção é, portanto, ajustar regras estritas dê convivência
cooperativa, à lu~ de interesses concretos e convergentes, co
mo as que se buscam atualmente no campo da ciência e tecno
logia e na área de produção industrial; em última palavra,
caso a caso. Além disso, é certo que tais acordos ou protocolos
de intercâmbio e cooperação devem ser equacionados a partir
do interesse específico de cada ministério militar.

Além desses aspectos, a SAE considera que a cogitação
de qualquer acordo terá de incluir estudos precisos sobre a
capacitação da indústria brasileira de defesa e sobre a atuação
do Brasil no mercado internacional de armamentos. A SAE
está consciente da difícil situação econômico-financeira das
diferentes indústrias de material de emprego militar. Enquan
to persistirem as atuais condições de baixa demanda no mer-

cada interno - principalmente em função das restrições orça
mentárias das Forças Armadas, conseqüêntes do grande esfor
ço de ajuste financeiró empreendido pelo Governo Federal
- e as fortes pressõs sobre as vendas de material militar
do Brasil no exterior - derivadas, basicamente, da ação polí
tica dos grandes países produtores desse material -, a estra
tégia vislumbrada pela SAE para as empresas do setor é diver
sificar as atividades, de forma que possam atuar no mercado
civil, com vistas à sua maior estabilidade financeira e ao seu
aperfeiçoamento tecnológico. Atuando em outra vertente da
questão, a SAE está empenhada na revisão da "Política para
o Setor de Material de Defesa", aprovada pela Resolução
n~ 21189, do antigo Conselho de Desenvolvimento Industrial
(CDI), buscando ajustá-Ia aos atuais parâmetros e condicio
nantes da vida nacional e da própria conjuntura exterior e
contemplá-Ia com novos mecanismos de estímulo à pesquisa
e ao desenvolvimento tencológico.

Finalmente, ainda no que diz respeito a eventuais acordos
de interesse militar, a SAE entende caber ao Ministério das
Relações Exteriores negociá-los e celebrá-los, com a coope
ração e assessoria dos órgãos militares interessados e de even
tuais outras estruturas governamentais e mesmo particulares.
Lembro também que, de acordo com o art. 19 do Decreto
n9 99.244, de 10 de maio de 1990, cabe ao Alto Comando
das Forças Armadas "assessorar o Presidente da República
nas decisões relativas à política militar e à coordenação dos
assuntos pertinentes às Forças Armadas", prescrição esta que,
obviamente, alcança os acordos e protocolos que possam vir
a ser celebrados na área militar.

À SAE cabe conceder grandes estratégicas governamen
tais, que, naturalmente, em uma de suas vertentes, contem
plam a temática da Defesa Nacional e as questões derivadas
de cunho militar, contudo sob uma ótica multidisciplinar (polí
tica, econômica, etc.) e em nível presidencial.

Ainda para ilustrar a ação da SAE no contexto do tema
"acordo", aproveito esta oportunidade para avançar algumas
considerações sobre iniciativas que se enquadram na filosofia
de trabalho antes exposta.

Refiro-me inicialmente aos entendimentos do Brasil com
a Argentina para a utilização pacífica da energia nuclear, visan
do a acautelar as boas relações entre os dois países e a sinalizar
definitivamente para a comunidade internacional que o Brasil
faz, de fato, uma opção pelo uso da energia nuclear exclusiva
mente para o bem de sua gente e da própria humanidade.
São entendimentos, portanto, que se ligam a objetivo especí
fico, uma vez que propõem, em linhas gerais, precisamente
o estabelecimento de um processo de fiscalização contábil
do material nucle!!r existente nos dois países, preservando,
todavia, tudo aquilo que é classificado como segredo indus
trial. A SAE tem atuado como interlocutora com os vários
segmentos públicos e privados interessados na matéria e como
órgão encarregado de preparar o consenso oficial para susten
tar os procedimentos de negociação conduzidos pelo Itama
raty.

Outra questão digna de nota é a dos limites na fronteira
Brasil- Venezuela, acompanhada pela SAE em estreita liga
ção com o Ministério. das Relações Exteriores. A fórmula
procurada é perseguir objetivos práticos e específicos, que,
nessa questão, significam dirimir as dúvidas sobre o exato
perfil da fronteira e adensá-lo através do lançamento de novos
marcos demarcatórios. Os trabalhos iniciados em fevereiro
deste ano caminham satisfatoriamente e se traduzem, sob o
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ponto de vista político. em revigoramento do Tratado de Limi
tes e Navegação Fluvial, celebrado em 5 de maio de 1859
e em vigor desde 31 de julho de 1860. e em reafirmação
dos laços de amizade e compreensão que ligam Brasil e Vene
zuela.

A SAE, no elenco de suas iniciativas que podem deman
dar procedimentos de cooperaçào internacional, encontra-se
empenhada na implantação do Sistema de Vigilância da Ama
zônia. o qual envolve o emprego de equipamentos eletrônicos
de elevado grau de sofisticação tecnológica e tem como propó
sito proteger a navegação aérea e o meio ambiente e contribuir
para a repressão contra as diversas formas de atividades ilícitas
hoje em curso na Amazônia. Por conter questões que extrapo
lam os limites dos interesses particulares do Brasil - nave
gação aérea. ecologia, produção e tráfico de entorpecentes.

O Sistema tem merecido a atenção da comunidade inter
nacional e sinais de cooperação originários do exférior. O
Governo tem examinado cuidadosamente cada uma dessas
manifestações, à luz da sua percepção de como podem e devem
se processar os acordos ou protocolos de cooperação interna
cional. Não há, ainda, neste caso, propostas conclusas a exami
nar. Há, porém, a disposição da SAE em atuar com rigorosa
observância da sensibilidade do tema, cuidando para que em
nenhuma hipótese possam prosperar especulações ou mesmo
transparecer erroneamente que a eventual acolhida da coope
ração externa na Amazônia possa significar indicações ou te
mores de sua internacionalização.

Por último. ainda dentro da temática "acordo", a SAE
tem participado ativamente dos esforços governamentais para
balizar o gerenciam~nto de produtos e tecnologias conside
rados "sensíveis". E certo que o país sempre, pautou sua
atuação pela observação do Direito Internacional, no que
é aplicável a esta matéria. Ainda assim, a SAE concluiu que
a introdução no país de práticas mais rígidas, inclusive para
o disciplinamento jurídico das transações "sensíveis" no mer
cado internacional, daria ao Brasil credibilidade adicional e.
sobretudo, facilitaria o acesso a produtos e tecnologias indis
pensáveis à inserção do país no Primeiro Mundo, meta ampla
mente propugnada pelo Governo, com explícito 'respaldo da
sociedade. Assim, o trabalho do Governo tem sido orientado
para que seja reconhecida a necessidade de vir o Brasil a
firmar compromissos objetivos. com regras claras de comércio
e de transferência de produtos e tecnologias sensíveis, e cons
truir internamente todos os mecanismos necessários à garantia
da paz e da segurança internacionais. Em síntese, o pensa
mento doutrinário da SAE é o de que o Brasil deve visar,
mediante sua própria iniciativa, a reforçar sua posição de
ator ativo e responsável na delicada questão da transferência
de produtos e tecnologia sensíveis. Ao lado da aplicação desses
mecanismos bilaterais ou multilaterais restritos, o Brasil tem
exercido capacidade de iniciativa em fóruns mais amplos, ca
bendo destacar a proposta apresentada às Nações Unidas,
para debate no âmbito da Comissão de Desarmamento, no
sentido de que as regras de comércio e acesso a produtos
e tecnologia sensíveis sejam alvos de profundos debates naque
la Organização e, desde que não signifiquem obstáculos inacei
táveis ao desenvolvimento das nações, sejam adotadas univer
salmente.

Srs. Parlamentares, procurei não afastar-me do tema que
justificou o convite para o meu comparecimento a esta elevada
comissão. Difícil tarefa para quem começa sua exposição afir
mando que o "possível acordo a ser firmado entre Brasil e
EUA para troca de conhecimentos militares" simplesmente

"não é possível", porque não existe sequer nas cogitações
do Governo do Presidente Collor. Aproveitei, todavia, a opor
tunidade e condescendência dos Senhores para lhes traduzir
mais do que uma simples negativa - o entendimento e a
posição doutrinária da SAE sobre a temática "acordo". Con
fesso que, obediente aos limites já por mim expandidos do
que me foi proposto contive o desejo de traçar-lhes um quadro
mais amplo sobre a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Dei
xo, contudo, para os Senhores a oportunidade de escaparem
dos limites do tema e formularem as perguntas que julgarem
adequadas sobre a Secretaria que tenho a honra de dirigir.

Tenham a certeza, sou-lhes, por tudo, imensamente gra
to. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Sr. Presidente da Abimde, Sr. Secretário de Assuntos Estraté
gicos da Presidência da República, as exposições feitas por
V. Ex~s foram altamente esclarecedoras, sabemos que os escla
recimentos solicitados estão plenamente atendidos, porém os
membros desta Comissão estão muito interessados em apro
fundar seus conhecimentos com relação ao problema da defesa
nacional e emprestar também o nosso esforço no sentido de
aprimorarmos nossas funções. Com este objetivo de detalhar
e de aprimorar nossos conhecimentos é que programamos
esse debate que se inicia agora. Concedo a palavra ao primeiro
inscrito, Deputado José Dirceu, pedindo aos companheiros
e convidados que dirijam as suas perguntas a um ou a outro
dos palestrantes, para que possamos dar em seguida a palavra
a cada um para responder ou, se o assunto for pertinente
aos dois, ouviremos um ou outro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente,
vou concentrar meu questionamento. minhas indagações, no
Secretário de Assuntos Estratégicos, não só pela importância
que tem a Secretaria e o tema, mas também porque vou seguir
o seu conselho e escapar do limite do tema. Em virtude dos
antecedentes do extinto Serviço Nacional de Informações e
da doutrina de segurança nacional, acredito que a oportu
nidade da presença do Secretário Paulo Leoni no Congresso
Nacional é única - e espero que não seja a última - para
que os Deputados e o Secretário, o Legislativo e o Executivo,
possamos começar uma relação sobre a questão da Secretaria,
porque é preciso, dentro dos limites recomendáveis para esse
tipo de organismo governamental que todo Estado tem, que
haja por parte do Congresso Nacional um controle, uma fisca
lização da atuação da Secretaria e que haja por parte da socie
dade a segurança de que os limites constitucionais ~ legais
da Secretaria serão observados qualquer que seja o Governo,
qualquer que seja o Presidente da República, qualquer que
seja o Secretário. Trata-se de uma questão de organização
do Estado e de uma questão democrática.

Portanto, vou, em primeiro lugar, falar sobre a questão
do acordo militar e depois perguntaria ao Presidente e ao
Secretário se deixo para colocar num segundo momento ou
se já coloco questões que eu gostaria de levantar, aproveitando
a presença do Secretário, sobre a Secretaria de Assuntos Estra
tégicos.

O Secretário falou, no final, da sua difícil tarefa de des
mentir um acordo que não existe. Entendo que existem pres
sões para que o Brasil faça um acordo com o governo dos
Estados Unidos da América e que há uma política interna
cional para a limitação dos movimentos tecnológicos brasi
leiros e, em decorrência disso, para o desenvolvimento da
indústria de defesa nacional ou da capacidade de defesa nacio-
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nal ou de uma estratégia própria, nos limites em que isso
existe no mundo de hoje, para o Brasil como nação soberana.

Se considerarmos a verdadeira guerra comercial e tecno
lógica que existe no mundo, que, mesmo se não é feita através
das armas e não é uma guerra em termos militares, existe,
porque a guerra do Golfo não se deu apenas em decorrência
da invasão do Kuwait pelo Iraque, mas por disputas geoestra
tégicas, de recursos minerais e disputa de hegemonia no Orien
te Médio, disputa de hegemonia no mundo, e a questão tecno
lógica não só foi uma causa como foi predominante para o
experimento de armamentos e de táticas estratégicas militares,
considerando tudo isso, pergunto ao Secretário se o Governo
brasileiro sofre pressões. Porque não se trata apenas do acordo
militar; na verdade, existe um protocolo de troca de conheci
mentos militares. Ou não existe esse protocolo? Além do
acordo, fala-se num protocolo de troca de conhecimentos mili
tares que substituiria um insustentável acordo militar Brasil
Estados Unidos, na área de fornecimento de tecnologia, equi
pamento ou de assistência militar.

O Secretário foi aos Estados Unido$ com uma pauta que
não está clara para a sociedade e para a opinião pública.
Era para discutir e organizar a visita do Sr. Presidente da
República aos Estados Unidos, que estava marcada para o
dia 16 de junho, ou era para discutir acordos de cooperação
tecnológica do Governo brasileiro com os Estados Unidos
e daí a razão da presença do Secretário Goldemberg, ex-Reitor
da Universidade de São Paulo? Peço ao Secretário que escla
reça a real situação dessa cooperação tecnológica. Existe esse
protocolo de troca de conhecimentos militares? Como é o
meu papel, pergunto também se existem pressões sobre o
Governo brasileiro. Neste momento mesmo a imprensa divul
ga que, na discussão, na análise e na decisão sobre a aquisição
do foguete para lançamento do primeiro satélite brasileiro,
há uma disputa entre um consórcio franco-americano e um
consórcio brasileiro-soviético. É real a informação de que
a Elebra faz parte do setor, junto com empresas estatais sovié
ticas?

A imprensa noticia discordâncias entre o Ministério das
Relações Exteriores, e a Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Vê-se que há, evidentemente, uma disputa de mercado, de
tecnologia entre vários países capitalistas, para fornecer e con
trolar o acesso e o desenvolvimento da tecnologia brasileira.

Se possível, gostaria de que o Secretário esclarecesse essas
questões. Depois, gostaria de entrar na questão da Secretaria
de Assuntos Estratégicos, aproveitando a presença do Sr. Se
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a 'palavra o Secretário, para responder.

O SR. PEDRO PAULO LEONI BERGAMASCHI RA
MpS -;- Em primeiro lugar, quero agradecer ao nobre Depu
tado as palavras -gentis. Espero que a nossa presença aqui
seja cada vez mais permanente e que o entrosamento entre
a Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Comissão de Defesa
Nacional~ e não só a Comissão, mas o Congresso Nacional
- seja de fato cada vez mais forte, de forma a sedimentarmos
uma relação de troca de conhecimentos e experiências, funda~
mental para dois poderes que hoje formulam, com grande
responsabilidade, os destinos do País.

Em relação ao protocolo de troca de conhecimentos ~
pergunta específica do Deputado - desconheço a existência
do acordo e do próprio protocolo.

Hoje, na verdade, o mundo busca fortemente o domínio
tecnológico. Costumo dizer que o domínio e a capacitação
tecnológica são fatores determinantes para o mundo, na virada
do século, ainda mesmo nesta década.

A necessidade da capacitação tecnológica se faz presente
no dia-a-dia da sociedade, de um modo geral. Portanto, é
um tema efetivamente complexo, que gera discussões entre
as diversas nações e entre os povos. A posição do Governo
brasileiro é de que o conhecimento científico e tecnológico
- tenho dito e repito mais uma vez - é um direito da socie
dade e da humanidade, de modo geral. Repudiamos qualquer
mecanismo que segregue um ou outro país, um ou outro povo,
do acesso ao conhecimento científico e tecnológico.

De acordo com essa convicção e com esse papel, pauta
mos a nossa conduta nos diversos foros em que nossa presença
é requisitada e onde somos convidados a falar.

O Governo brasileiro, portanto, não abre mão desse ca
minho. Busca, com todos os esforços possíveis - está aí o
nosso Secretário de Ciência e Tecnologia desempanhando um
papel preponderante dentro desse processo - e de todas as
formas, racionalizar, priorizar e, de fato, reforçar a presença
do Estado, no sentido de incentivar o desenvolvimento cientí
fico e tecnológico.

Com relação especificamente à minha viagem aos Estados
Unidos, compôs-se uma delegação, formalmente constituída
através de um decreto presidencial, coordenada pelo Minis
tério das Relações Exteriores. Ao Ministério das Relações
Exteriores coube a coordenação dessa missão. A finalidade
foi exclusivamente a discussão e a preparação da viagem presi
dencial que se realizará no dia 17 de junho.

Entendeu o Governo que deveria dar a dimensão adequa
da a essa viagem, ao indicar essa comissão integrada -pelo
Ministério das Relações Exteriores, pela Secretaria de Ciência
e Tecnologia e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Desconheço as divergências existentes entre o Ministério
das Relações Exteriores e a Secretaria de Assuntos Estraté
gicos. Até porque o assunto em tela, que seria o lançamento
do satélite brasileiro, desenvolvido no INPE, e que se encontra
pronto, na verdade está num processo de julgamento de pro
postas, sob a responsabilidade da Cobae, a comissão encarre
gada da análise e do julgamento dessas propostas. Portanto,
não pode haver nenhuma discordância a priori, na medida
que o julgamento foi efetuado e sequer divulgado o foi.

Espero ter respondido ao nobre Deputado José Dirceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Nobre Deputado José Dirceu, consulto V. Ex~ se quer acres
centar a~guma coisa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente,
consulto V. Ex~ se levanto agora as questões relativas à Secre
taria de Assuntos Estratégicos, ou se a Presidência da Comis
são prefere dividi-las em dois temas. Eu teria algumas ponde
rações a fazer a respeito da Secretaria de Assuntos Estra
tégicos.

O SR. PRESIDENTE (DePl:ltado Maurício Campos)
Pergunto ao nobre Deputado se o assunto não é pertinente
à reunião.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Sim, Sr. Presi
dente!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)"':"
Com relação à convocação feita.
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o SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - O próprio Secre
tário. Dr. Pedro Paulo Bergamaschi Leoni Ramos, Sr. Presi
dente, disse:

"Deixo contudo aos Senhores a oportunidade de
escapar dos limites do tema e formular as perguntas
que julgarem adequadas sobre a Secretaria de Assuntos
Estratégicos, que tenho a honra de dirigir."

Entendo, Sr. Presidente. que pode o Sr. Secretário ficar
restrito ao tema. Solicitaria, todavia ao SI. Presidente que
marcasse uma outra visita do Sr. Secretário. Enviaria por
escrito, inclusive, se o Sr. Secretário assim o quiser, as questões
que tenho a fazer, porque gostaria que S. S' e a Comissão
fizessem uma troca de opiniões, de idéias, sobre a Secretaria
de Assuntos Estratégicos, que, como sabe V. Ex', tem 1J.m
papel importante definido por lei. A imprensa tem publicado
notíciais sobre uma série de questões atinentes à Secretaria
e gostaria de debater com o Sr. Secretário as relativas ao
ex-Serviço Nacional de Informações - macroestratégia 
a questão da Amazônia e também a questão nuclear. Podere
mos, evidentemente, marcar um outro dia. para isso. V. Ex'
e o Sr. Secretário decidiriam a respeito disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) 
Vou decidir a questão. Se a reunião foi convocada com um
fim específico, vamos esgotar, em primeiro lugar, os assuntos
específicos da sua pauta. Depois, Deputado José Dirceu. esgo
tado este assunto, se o SI. Secretário tiver disponibilidade
para permanecer mais tempo conosco, atenderemos ao seu
pedido. Vamos questioná-lo sobre outros assuntos, além dos
específicos para as quais a reunião foi convocada. Espero
que isso atenda às suas necessidades.

De acordo com essa idéia, prosseguiremos nosso debate.
concedendo a palavra ao nobre Deputado João Fagundes.

O SR. DEPUTADO JOÃO FAGUNDES - SI. Presi
dente, Sr'; e Srs. Deputados, eminente Secretário Especial
de Assuntos Estratégicos, gostaria. inicialmente, de manifes
tar a minha satisfação, porque vejo o Dr. Pedro Paulo Berga
maschi Leoni Rampas contrariar certas opiniões a respeito
do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos. Os eminentes mi
nistros militares que aqui estiveram se manifestaram contrários
a esta questão, que V. Ex', com inteligência e brilho costu
meiro. nos esclarece suficientemente. Não sou favorável à
xenofobia daqueles que estão permanentemente preocupados
com a interferência estrangeira no Brasil. Penso que o inter
câmbio em determinadas circunstâncias - e há pouco discuti
mos áreas de informática - é salutar.

O que não podemos. eminente Secretário - falo com
algum conhecimento, porque fui Chefe da Seção do Acordo
Militar Brasil-Estados Unidos, à época em que era Oficial
de Engenharia da Ativa. no Rio de Janeiro. Recebemos uma
vez certo equipamento de lá, e ninguém sabia, no Brasil,
para que se prestava. Eu próprio. para surpresa minha, pesqui
sando a Federal Stock Number, cheguei à conclusão de que
era um equipamento para quebrar gelo, que havíamos rece
bido dos Estados Unidos. Não sei onde iríamos usá-lo: está
até hoje no depósito do parque de engenharia do Rio de
Janeiro. Isto realmente me atemoriza, sobretudo porque te
mos knon·how, inteligência, indústrias suficientemente apare
lhadas, como ouvimos na brilhante explanação que nos foi
feita, para equipar nossas Forças Armadas. Algum conheci
mento que nos venha de lá é salutar e bem recebido. O que
não podemos é nos transformar em uma sucata deles. Mas,

eminente Secretário, gostaria de fazer apenas uma rápida inda
gação. Nosso Presidente, com a tradicional prudência mineira,
costumeiramente, alerta-nos sobre o tempo, restam três minu
tos. Não irei ultrapassá-los.

Aludiu V. S' no projeto a um ponto a que me tenho
muito dedicado, Secretário: trata-se do problema da fronteira
Brasil - Venezuela. Embora seja gaúcho, represento, com
muita honra, os brasileiros da região Norte e realmente me
preocupo com o assunto. Conheço o esforço que o Itamaraty
tem feito para definir o problema do adensamento dos marcos,
uma série de questões que estão sendo prudentemente aborda
dos; mesmo assim, é muito indefinida e muito débil aquela
fronteira.

Recentemente, foram presos vários brasileiros em uma
área - área das cabeceiras do rio Aracaçá - visivelmente
em território brasileiro. Como há a dúvida, esses conflitos
continuam. Não é nenhuma pergunta que quero fazer a V.
S', mas um apelo para que se defina convenientemente a
linha da fronteira, a fim de dirimir os conflitos que estão
ocorrendo, até porque a comissão que foi adensar os marcos
conseguiu fixar apenas catorze. Ora, numa fronteira de mais
de dois mil quilômetros, onde muitas vezes um marco dista
oitenta quilômetros do outro, em cima de uma serra, no meio
do mato. é muito pouca coisa a fixação de quatorze marcos.

Eram estas as considerações que gostaria de tecer, congra
tulando-me com V. S' pela sua presença e pelos preciosos
esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado.

OSR. PEDRO PAULO BERGAMASCHILEONI RA
MOS - Nobre Deputado João Fagundes, abordou V. Ex'.
tema da maior importância, que tem de fato motivado muita
preocupação por parte do Governo brasileiro: a atual questão
da fronteira Brasil-Venezuela. O Governo tem-se preocupado
em conciliar cautela com agilidade. A cautela no sentido de
dar a dimensão adequada ao fato sem exageros e sem paixões,
e a agilidade de procurar uma solução, o mais rápido possível.
Não há, ali, nenhuma divergência em relação ao tratado firma
do, o que já é um grande passo, um passo extraordinário.
O que é preciso, hoje, sim, é adequar os aspectos cartográficos
à própria demarcação. Posso inclusive dar uma notícia: hoje
mesmo a comissão constituída por integrantes do Governo
brasileiro e do governo venezuelano está sobrevoando a re
gião, no sentido de identificar o local específico em que esses
brasileiros foram apreendidos. Trata-se portanto, de um passo
definitivo e bastante contudente na busca da solução. O Go
verno tem-se preocupado com o assunto que sem dúvida ne
nhuma, vem merecendo toda a atenção e o carinho das diver
sas autoridades governamentais encarregadas de resolvê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) 
O Deputado João Fagundes está satisfeito.

Já percebi que não vamos conseguir ficar apenas no tema
da convocação. Não podemos perder esta. oportunidade que
nos dá o Secretário de abordarmos todos os assuntos perti
nentes à sua área de atuação. Por este motivo, volto a palavra
ao Deputado José Dirceu, para que prossiga as suas inda
gações.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Agradeço a
V. Ex', Sr. Presidente, e vou procurar ser. dentro do possível,
objetivo e breve.

Sr. Secretário, procurei, durante este mês que antec~~e~
a vinda de V. S, a esta Comissão, ler os documentos ofICiaiS
da SAE, a lei que regulamenta o orçamento da Secretaria,
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as notícias da imprensa e as entrevistas que V. Sª deu nos
últimos dias para o O Globo, para o Jornal do Brasil, e matérias
publicadas pela imprensa.

Vou levantar algumas questões que vão contribuir para
que a Comissão e a sociedade tenham conhecimento do traba
lho desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos.
A Secretaria tem, entre as suas funções, a atribuição de acom
panhar a ação governamental com vista a avaliar os seus impac
tos em cenários de médio e longo prazo. Perguntaria, em
primeiro lugar, a V. S", para que possamos avaliar esses impos
tos, como são montados esses cenários., As questões, por
exemplo, da liberação dos cruzados novos, do narcotráfico,
que saindo do Perú, da Bolívia e da Colômbia, invade a Ama
zônia brasileira, ou mesmo o problema dos menores que têm
sido assassinados no Brasil. Esses assuntos entram na avalia
ção? A Secretaria tem. hoje, um ponto de vista formado sobre
essas três questões? A·prim~ira é uma questão específica que
de certa forma o Poder Judiciário analisou, a liberação de
cruzados novos, as outras duas questões importantes para
o País são o narcotráfico e o extermínio de menores.

Outra questão que gostaria de levantar para o SI. Secre
tário, é a dos tão falados arquivos do Serviço Nacional de
Informação. Na entrevista que o Secretário deu, ele pergunta,
de certa forma: que arquivos? Esses arquivos têm uma impor
tância política, judicial e histórica. O Governo que tomo upos
se no dia 15 de março de 1990 e o Governo anterior têm
responsabilidade perante a sociedade, perante o Congresso
Nacional, e perante o Poder Judiciário do País, no que diz
respeito à situação desses arquivos. Familiares de mortos desa
parecidos conseguiram mandados -de segurança, através de
liminar, para impedir que esses arquivos fossem destruídos
e a imprensa noticia que a SAE estava realizando uma limpeza
nos arquivos; trata-se, portanto, de desobediência a uma or
dem judicial. A SAE tem realmente, acesso e esses arquivos,
detém sua guarda e fez esse tipo de operação? Pergunto ao
Secretário: o Governo do SI. Fernando Collor dé Mello e
V. Sª sabem ou detêm a guarda desses arquivos do Serviço
Nacional de Informação?

Em terceiro lugar. SI. Secretário, gostaria de perguntar
a V. Sª...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Perguntaria ao Deputado quantas perguntas...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Mais uma e
vou concluir. Sr. Presidente, vou deixar de fazer outras per
guntas que depois enviarei. ao Sr. Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Não há dúvida, só quero contemporizar, para que todos os
companheiros da Comissão sejam contemplados. Se o Depu
tado tiver dez perguntas, não há problema, V. Exª faz uma
pergunta e logo após eu passo a palavra para outro colega
que fará a sua pergunta; depois, V. Exª pode fazer outra
pergunta.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Agradeço a
V. Exª a bondade e a paciência que V. ~xª tem comigo.

Vou fazer mais duas perguntas, só. E que somos mineiros
e, por isso, temos essa relação.

A outra questão é sobre o programa nuclear do País,
a respeito do qual, houve muita polêmica no Congresso Nacio
nal e na sociedade, se ele deveria ficar a cargo da Secretaria
de Ciência e Tecnologia ou da Secretaria de Assuntos Estraté
gicos. Por defipição legal, ficou com a Secretaria de Assuntos

Estratégicos. E matéria vencida, não vamos entrar nessa polê
mica. Gostaria d~ saber qual é a participação da Secretaria
na coordenação, no acompanhamento e na fiscalização dos
projetos da área militar - da marinha, da Aeronáutica e
do Exército. Tomei conhecimento de que até o Exército tem
um dos programas.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de perguntar ao SI. Se
cretário como é feita a prestação de contas relativa aos gastos
da Secretaria e qual a base legal para que a prestação de
contas ao Tribunal de Contas da União seja sigilosa? Explico
a minha pergunta: um dos grandes temores das sociedade,
da Oposição ou do cidadão é o Departamento de Inteligência.
A imprensa fez muitas perguntas ao SI. Secretário sobre esse
departamento. A propalada escuta telefônica a ministros, hou
ve ou não? Há ou não a propalada compra de equipamento
para escuta telefônica pela Secretaria? A lei assegura que
ela só seja feita mediante ordem judicial. E o controle dos
gastos da Secretaria? Não desejo que o SI. Secretário tome
isso como uma ofensa ou como uma suspeita indevida da
minha parte. A minha preocupação é no sentido de que crie
mos um sistema de controle e fiscalização sobre os necessários
serviços de inteligência e de uma Secretaria como essa que
nos garanta que qualquer que seja o Governo, qualquer que
seja a sua cor político-partidária ou ideológica a sociedade
esteja protegida. Somos Oposição hoje. Amanhã poderemos
ser Governo e vice-versa. Isso interessa à sociedade, porque
posso, por exemplo através do controle dos gastos, controlar
a legalidade e a obediência constitucional da atuação do Go
verno e da Secretaria, como no caso das agências regionais.
Como é que são mobiliadas? Quanto s~ paga? Como é que
operam? Que tipo de trabalho"fazem? E a maneira pela qual
toda oposição e todo parlamento controlam ~ fiscalizam o
Governo, utilizando um instrumento inverso. E por isso que
faço essa pergunta final.

Peço desculpas ao Presidente, à Comissão e ao Secretário
se fui longo demais nas minhas questões. Mas não quero per
der a oportunidade de ouvir o Secretário sobre essas questões,
uma vez que o nosso trabalho está muito tumultuado, com
muitos assuntos para resolver ao mesmo tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a palavra o Sr. Secretário.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Gostaria de, em primeiro lugar, destacar que as
preocupações do nobre Deputado José Dirceu são absoluta
mente procedentes. Inicialmente farei uma digressão, procu
rando mostrar o início e a origem da própria Secretaria. Tenho
dito isso, mas é bom repassarmos, sempre que a oportunidade
nos é dada. A Secretaria está integrada no conceito da reforma
administrativa, que promoyeu aquela ampla reformulação da
estrutura governamental. E, portanto, um instrumento criado
a partir de um projeto de lei e consolidado em lei aprovada
no Congresso Nacional. Costumo dizer: a reformulação não
só é legal como, a rigor, é legítima.

Q~anto ao segundo aspecto, relativo ao controle por parte
da.SOCIedade de um organismo de inteligência - e aí me
refI~o ao controle da sociedade por intermédio do Congresso
NaCIOnal-sou absolutamente favorável a esse controle. Gos
taria de deixar claro, diante da Comissão de Defesa Nacional
qu~ sou fa~orável a esse tipo de controle. Se não me engano:
hOJe, tramIta no Congresso Nacional um projeto de lei que
tem por objetivo o exercício desse controle, que é, não diria
normal, mas indispensável.
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Fica a minha observação e me coloco à disposição no
sentido de contribuir para que esse projeto venha a se tornar
realidade. Eu diria que a "bola" está hoje, na verdade, com
o próprio Congresso Nacional, na medida que há um projeto
em tramitação.

Com relação à questão das compras de equipamentos
e às tais escutas telefônicas, eu disse e repito diante da Comis
são, que rigorosamente não existe, não existiu em nenhum

. momento nem compra, nem a prática da escuta de telefone
por parte de nenhum organismo ou órgão do Governo.

Isso fica aqui declarado formalmente.
Quanto à questão do programa nuclear e os programas

hoje desenvolvidosnos diversos institutos, eu diria, aprovei
tando o depoimento do Presidente Afinde, que tudo tem uma
razãode ser e tem uma adequação histórica. O Brasil, todos
sabemos, é um País pobre em termos de recursos financeiros
e até mesmo de recursos humanos. A nossa briga e a nossa
guerra hoje é no sentido de, desesperadamente, queimar essas
etapas, concentrar o máximo das nossas energias, tentando
priorizar aqueles que seriam ou são os temas principais, os
temas mais importantes nesse campo específico do desenvol
vimento tecnológico, no sentido de que não venhamos a ter
nenhuma dispersão de esforços. E, nesse sentido, os institutos
militares tiveram um papel da maior importância no processo
de desenvolvimento que o Brasil presenciou, na medida em
que havia e há um acervo e uma qualificação técnica extrema
mente apropriada e qualificada. O que eu gostaria de observar
é que todo o desenvolvimento do programa nuclear específico
é feito a partir de um binômio: CNEN - Comissão Nacional
de Energia Nuclear e o instituto de pesquisa específico das
Forças Armadas. Portanto, é a partir de um convênio formal
que a Secretaria de Assuntos Estratégicos acompanha, geren
cia e mantém todo o tipo de controle necessário e importante
para a sociedade brasileira. .

Com reláção ao cenário em que a Secretaria hoje está
envolvida, a resposta é não. V. Ex;' aborda temas específicos.
Já no campo de responsabilidade do Departamento de Ma
croestratégias, um dos instrumentos que a Secretaria detém
são os grandes cenários sobre a perspectiva do Brasil no século
XXI ou do futuro. Evidentemente, aí pode-se priorizar e esta
belecer os grandes tópicos que são necessários para que o
Brasil procure de fato alcançar esse papel e integrar o cenário
do Primeiro Mundo. Esses indicadores sociais perversos que
o Brasil tem hoje são a mortalidade infantil, o analfabetismo
e outros. Se passarmos por todos, certamente constataremos
uma situação preocupante. Portanto, preocupo-me com os
grandes cenários e não com os temas específicos. Esgotei todas
as perguntas Deputado?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Restam a ques
tão dos arquivos do SNI e a questão da legalidade da prestação
de contas sigilosa ao Tribunal de Contas da União.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Pois não. Em relação às despesas, a começar pelos
escritórios pertencentes à estrutura da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, todos ou parte deles, são ordenadores de despe
sas, sofrem o controle da Secretaria de Controle Interno da
Presidência da República e, numa segunda et.apa, o controle
do Tribunal de Contas da União. Portanto, a Secretaria fun
ciona, rigorosamente dentro dos preceitos legais.

Em relação act tema dos bancos de dados, hoje, ou dos
bancos de dados herdados da estrutura extinta, que seria a
estrutura do antigo Serviço Nacional de Informações, também

tenho dito e repito, esses dados se encontram, como prescreve
a Constituição e a lei, à disposição de qualquer cidadão brasi
leiro que deles queira se utilizar. Portanto, repito, encon
tram-se acessíveis a esses cidadãos brasileiros que, porventura,
queriam deles se utilizar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente,
só para concluir. Estão sob a guarda da Secretaria de Assuntos
Estratégicos?

OSR. PEDRO PAULO BERGAMASCHILEONI RA
MOS - Esses conhecimentos, sim. Estão sob a guarda da
Secretaria de Assuntos Estratégicos. .

O SR. DEPUTADO JOSÉ DJRCEU - A segunda ques
tão, Sr. Secretário, a prestação de contas ao TCU é sigilosa.
A secretaria tem a base legal para esse procedimento que
adota?

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHT LEONI RA
MOS - Sim. Tem a base legal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Concedo a palavra, para o prosseguimento dos debates, à
Deputada Etevalda Grassi de Menezes.

A SRA. DEPUTADA ETEVALDA GRASSI DE ME
NEZES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário,
trata-se ainda da pergunta anterior, sobre a preocupação das
Forças Armadas com relação à viagem do Presidente Collor
aos Estados Unidos no período de 18 a 22 de junho. As
Forças Armadas temem que os Estados Unidos estejam pres
sionando o Presidente do Brasil a assinar um acordo em que
nqssas Forças Armadas tenham que utilizar o seu pessoal
como uma super polícia, interna, para o próprio policiamento,
como aconteceu com a Bolívia, com o Peru e com a Colômbia.
Com isso. nossas Forças Armadas passariam a dar prioridades
à operação antidroga, sob a supervisão militar dos Estados
Unidos, o que retiraria da instituição sua destinação específica,
que é a garantia da integridade do território nacional. O que
V. Sº tem a esclarecer sobre isso?

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Pois não. Deputada. Tenho a impressão de que passei
rapidamente por esse tema no discurso que proferi. O que
eu diria é que essa preocupação, se porventura existe, deve
desaparecer, porque não há por parte do Governo e, portanto,
do Presidente Collor, nenhuma intenção de firmar qualquer
tipo de acordo. O termo "pressão" é impróprio. Os países
discutem e trocam idéias. Não há nenhuma motivação ou
nada que nos preocupe com relação a esse assunto.

A SRA. DEPUTADA ETEVALDA GRASSI DE ME
NEZES - Lemos nos jornais matéria a respeito. A expressão
usada foi "sob pressão". Agradeço a V. Sº a sua resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Ouviremos o Sr. Deputado Marcelo Barbieri.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Sr.
Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Abimde, senho
res diretores, em primeiro lugar, gostaria de congratular-me
com o Dr. Paulo Leoni pelo repúdio que aqui manifestou
com relação às discriminações que possam haver, no que diz
respeito ao campo da tecnologia, ao Brasil. Acho que é muito
importante e fundamental esse posicionamento no momento
que o nosso País está vivendo. Foi lido aqui um documento,
pelo Presidente da Abimde em que fica explícita essa discrimi
nação. O meu repúdio vem somar-se ao do Dr. Paulo Leoni
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a esse documento discrimin~tório, elaborado pelos Estados
Unidos, contra o nosso País. E fundamental o posicionamento
do Dr. Paulo Leoni. Congratulo-me com V. S! por esse posicio
namento, que, acredito, faz coro com a Comissão de Defesa
Nacional. Em segundo lugar, Sr. Presidente, o nobre Secre
tário fez um pronunciamento bastante habilidoso, procurando
expor seu ponto de vista de maneira clara. Segundo S. S'
cabe ao Ministério das Relações Exteriores negociar e celebrar
qualquer tipo de acordo. Por isso, já fiz um requerimento
solicitando a convocação do Ministro Francisco Rezek. para
que venha esclarecer pessoalmente essa questão, para não
ficarmos aqui, numa situação difícil. Os jornais, como muito
bem disse a Deputada Etevalda de Menezes, têm publicado
declarações do Sr. Ministro Resek, nas quais S. Ex! diz que
o acordo militar com os Estados Unidos é inevitável. Não
estou querendo provocar cizânia no Governo Collor, indis
pondo o Secretário contra o Ministro das Relações Exteriores,
mas o fato é que isso foi noticiado, foi manchete de jornais.
Os Ministros da Marinha e da Aeronáutica, quando aqui esti
veram, foram argüídos sobre esse tema. Os dois Ministros
também repudiaram qualquer tipo de acordo. Como V. S!
citou aqui, as palavras são do Ministro da Marinha. Eu estava
presente por ocasião do pronunciamento de S. Ex!.

Sr. Secretário, estamos preocupados, porque o Sr. Minis
tro RezeK às vezes escorrega um pouco, quando trata desse
assunto. Tenho medo de que nos Estados Unidos S. Ex! escor
regue também. Apelo a V. S' no sentido de que ao acompanhar
o Presidente nessa viagem seja o guardião do ponto de vista
desta Comissão, das Forças Armadas e do País, aconselhando
o Ministro Rezek, dando-lhe certa serenidade, para que S.
Ex! não cometa o equívoco de dar uma declaração desse tipo
nos Estados Unidos, o que poderia causar um grande dano
a nós e ao próprio Governo Collor. Tenho certeza de que
este também é o posicionamento de V. S! e do Governo.

Sr. Presidente, apelo a V. Ex! que esclareça quando será
feita a convocação do Sr. Ministro Rezek. Sei que essa convo
cação vai ficar para depois da viagem de S. Ex' aos Estados
Unidos. Por isto, peço ao Secretário Leoni que esteja atento
a qualquer tipo de opinião que possa comprometer a nossa
soberania.

Enfim, Sr. Secretário, minha pergunta é objetiva, no se
guinte aspecto: peço a V. S!, ao Presidente da Abimde e
ao Diretor da Elebra responsável por esta área, que nos expo
nham de forma transparente o seu posicionamento com rela
ção ao lançamento do míssil em Alcântara. Estamos discutindo
a grave crise por que passa a indústria bélica. Foi feito aqui
um depoimento dramático pelo Presidente da Abimde, apon
tando, com nitidez, para a falta de incentivos ao desenvol
vimento tecnológico nacional.

Observamos que esse acordo causa polêmica. V. S' tem
sido uma das pessoas centrais para a definição desse acordo.
Gostaria de saber como fica a questão da transferência de
tecnologia, no caso do lançamento do satélite. Se em alguma
dessas duas propostas há realmente a transferência de tecno
logia, em qual delas? Por que não se optar por aquela em
que se transfere a tecnologia? Quais são os critérios de esco
lha? Os critérios não devem ser apenas financeiros. Pode-se
ter um ganho financeiro imediato em uma proposta aparente- .
mente mais barata, mas um prejuízo enorme a longo prazo
se não se adquirir essa tecnologia. Não podemos nos prender
ao aspecto dó preço, na concorrência, mas sim ao de como
se obter a transferência da tecnologia. Qual é o grau de empe
nho da Secretaria para reverter o quadro atual, desesperador,

das Forças Armadas brasileiras, apresentado aqui pelos dois
Ministros militares, devido ao pequeníssimo peso que as For
ças Amadas têm hoje no orçamento da União, em termos
de investimento em alta tecnologia? Gostaria também de saber
se a SAE está preocupada com isso, como ela se posiciona,
se .está disposta a apoiar os Ministros militares, juntamente
com a Comissão de Defesa Nacional e com o Congresso Nacio
nai, no incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico
i muito bem colocado pelo Presidente da Abimde, não se
trata de corrida armamentista, mas do desenvolvimento tecno
lógico com soberania no nosso País. Peço a V. S' que me
responqa essas questões. Muito obrigado.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Também não quero criar cizânias, nem estabelecer
conflitos, e sim procura identificar a origem dessas confusões
a que V. Ex! e a Deputada Etevalda de Menezes se referiram
e que têm relação com eventuais noticiários da imprensa.
Não quero aqui depositar num ou noutro a responsabilidade
pela prestação de informações eventualmente impróprias, sem
conexão com a realidade. Parece-me que esse ponto já foi
esclarecido pelo Ministro Rezek, numa outra oportunidade.
Não há, por parte do Governo brasileiro, rigorosamente ne
nhum tipo de discordância. Há uma absoluta unanimidade,
especificamente quanto ao tema a que me referi, absoluta
mente coerente com a posição exposta por mim em meu pro
nunciamento.

Evidentemente, quanto a determinadas informações, de
vido à forma como são fornecidas, nem sempre se cônhece
sua verdadeira motivação, ou a razão pela qual, eventual
mente, são inclusive incentivadas. Hoje mesmo um jornal
traz novamente ã tona o acordo militar Brasil-Estados Unidos.
Isto, depois de algumas rodadas aqui, na Comissão, em que
várias autoridades do primeiro escalão do Governo negaram
categoricamente esse acordo. Portanto, desconheço as razões
que motivam essa exploração e a tentativa de se colocar esse
tema em pauta.

Em relação ao lançamento do satélite, eu diria que isto
está no bojo do nosso programa espacial. O Governo brasi
leiro, dentre as atividades das quais não abre mão no campo
do desenvolvimento científico e tecnológico, coordena e de
senvolve o programa espacial. Esse programa espacial previa
a confecção desse radar, desse satélite metereológico que,
finalmente, está pronto e apto a ser lançado. Havia um progra
ma próprio para o lançamento desse satélite. Na medida em
que houve um pequeno descompasso nesse programa, o Go
verno brasileiro optou por outro para lançar o satélite que
já se encontra pronto. No sentido de tranqüilizar o Deputado
e esta Comissão, eu diria que todo o processo de seleção
e critério de escolha do veículo lançador está revestido das
preocupações que V. Ex! mencionou aqui, entre elas, eviden
temente, a de garantir o melhor negócio que o País possa
vir a fazer, no sentido de absorver, senão toda, pelo menos
parte dessa tecnologia tão importante e tão essencial para
a nossa Nação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Consulto ao Sr. Deputado se está esclarecido.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Fiz
mais uma pergunta, quanto ao orçamento das Forças Arma
das. Qual o posicionamento em relação a esse orçamento?
Parece que a grande questão levantada é que há falta de
investimentos na área militar, na área de indústria bélica,
o que traz como conseqüência o atraso tecnológico. Como
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a SAE vê a questão do orçamento das Forças Armadas no
orçamento da União? Por exemplo. qual a importância de
se aumentar o orçamento, de melhor aquinhoar as Forças
Armadas? Qual a sua posição em relação a isso?

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHT LEüNI RA
MOS - A SAE, especificamente, não tem uma posição ofi
cial, mas para não frustrar o nobre Deputado não me furtarei
a emitir uma opinião em relação ao caso.

Acho que a problemática das contas públicas é. na verda
de, uma questão que nos preocupa a todos. O que ° Governo
vem procurando, com dedicação extraordinária e empenho
fantástico. é obter uma estabilidade econômica que resulte
no equilJbrio entre as despesas e as receitas, de tal forma
que, a partir de um primeiro momento dessa reestruturação
da economia, se restabeleça o processo de crescimento, mas
que esse crescimento venha sm;tentado num modelq" e que
possa, de fato, ser permanente e consistente e dentro dessa
perspectiva, as Forças Armadas - como todas as outras priori
dades do Governo, quer na área social, quer na dotação de
infra-estrutura para o País enfim. aquelas áreas que enten
demos serem as verdadeiras responsabilidades do Governo
- possam realmente vir 11 ser aq~il1hoadas com orçamentos
mais expressivos e mais efetivos. E o que eu diria, Deputado.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBJERI - SI.
Presidente, só peço que o Presidente da Abimde também
seja ouvido com relação ao problema do satélite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a palavra o SI. Presidente da Abimde.

O SR. DOMINGOS ADHERBAL OLIVEIRA - Esse
programa do satélite é muito importante para a nossa Nação.
V. Ex~S podem analisar que os Estados Unidos enquadram
o desenvolvimento do nosso foguete para lançar nosso satélite
dentro do MTCR, como já li para V. Ex" há pouco. ou seja,
no regime de controle global de mísseis. Alegam que esse
é um míssel balístico e, como taL deve ser incluído no MTCR.
O míssil balístico, para que V. Ex" tenham uma Dqção. carre
ga, junto com o propelente. o oxidante. Diferentemente, por
exemplo, do avião, cujo motor tira o oxigenio do ar para
poder fazer a combustão, esses mísseis podem passar a zonas
rarefeitas praticamente sem oxigênio. Eles têm de carregar
seu próprio oxidante para atingir as altitudes necessárias para
elevar satélites. Há a alegação de que eles podem tomar-se
mísseis de longo alcance. que podem carregar ogivas nuclea
res.

Isto está por trás, do meu ponto de vista. do fato de
impedirem que toda forma de equipamentos, computadores
ou seja lá o qu~ for que possa auxiliar-nos nessa pesquisa.
venha para cá. E que isso transcende a questão da tecnologia,
e envolve a problemática de defesa, a problemática de um
míssil que carrega ogivas nucleares. E, para que V. Ex?' te
nham noção. o mercado de coloca\~ão desses satélites fora
da atmosfera chega a 4 bilhões de dólares. Esse é um mercado
em que estão envolvidas fundamentalmente empresas ameri
canas e francesas, que colocam satélites à disposição dos países
para a retransmissão de ondas de televisão e uma série de
outras coisas. É óbvio que não há nenhum interesse em que
surja um novo concorrente para participar desse mercado,
que acabe roubando uma fatia do mercado.

Com relação, especificamente, à polêmica que está ha
vendo quanto ao lançamento do nosso satélite. nada melhor
do que o diretor da empresa envolvida, a Elebra. fazer suas

exposições sobre o que está acontecendo. Eu não estou cre
denciado para isto, pois não participo das negociações. Ele,
sim, participa. Peço vênia ao SI. Presidente da Mesa para
que se conceda, a palavra ao piretor da Elebra, para que
explique em que fase estão essas negociações, o que tem acon
tecido, para que possa elucidar os Deputados aqui presentes.

OSR.FERNANDOBAPTISTADACOSTA-Apenas
para complementar. pois acho que muita coisa já foi dita
pelo Secretário Paulo Leoni e pelo DI. AdherbaL Sobre o
andamento dessas negociações houve, aliás, duas perguntas,
a primeira formulada pelo Deputado José Vicente, que havia
perguntado se efetivamente esse consórdo existia e se havia
a participação da Elebra.

Na realidade. trata-se de um consórcio formado pela Ele
bra. pela agência espacial soviética Gla (?), e a empresa ameri
cana Space Commerce Corporation. sendo a Elebra a líder
desse consórcio. Para complementar a informação dada pelo
Dr. Adherhal e pelo Secretário Paulo Leoni, a Cobae, que
está ainda em fase de julgamento das propostas, recentemen
te. no final de maio, por solicitação do Presidente Collor,
requereu ao nosso consórcio. ao Alport (?). e imagino que
à concorrente Orbital Science também, él confirmação de uma
série de dados constantes das propostas, principalmente a
confirmação, por parte do Governo da União Soviética, da
transferência de tecnologia. Essa proposta foi enviada pelo
Sr. Dunaiev que é o chairman da Klafcosmos (?), diretamente
a Cobae e a nós. como líderes do consórcio, e nela se confir
mam alguns pontos. como prazo, cronogramas, formas de
realização e a participação de engenheiros brasileiros na trans
ferência da tecnologia de lançamento do satélite.

Esta é a complementação que tinha a dar.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Acho que este é um assunto em que devemos aprofundar-nos
um pouco mais; talvez até, em outras ocasiões, devamos convi
dar ou convocar outras autoridades que possam falar sobre
o assunto, inclusive o concorrente da Elebra, porque a Elebra
teve a oportunidade de se fazer representar aqui, e se tem
um concorrente nessa história, ele deve ter a mesma oportu
nidade. De maneira que temos de trazer também o seu concor
rente, para que ele possa igualmente esclarecer o seu ponto
de vista, se não estaríamoS" privilegiando uma das empresas,
"na concorrência, ouvindo só a sua proposta. Entendo que
devemos esmiúçar mais esse assunto na Comissão. Pretendo,
através da convocação de outras autoridades, aprofundá-lo
um pouco mais.

Quero esclarecer ao Deputado Marcelo Barbieri como
agimos. Nas demais oportunidades, convidamos as autorida
des a comparecer aqui, e através do nosso convite S. Ex.'
espontaneamente compareceram e participaram das audiên
cias públicas que promovemos na Comissão até o presente
momento. e assim também procedemos em relação ao Minis
tro das Relações Exteriores. S. Ex' incumbiu de vir à nossa
Comissão um seu secretário, ou assessor, para que ajustás
semos os detalhes do seu comparecimento, só que esse assessor
ainda não esteve conosco. Como a Comissão tem tido intensa
atividade, tem ocupado todo o seu tempo, não temos tido
realmente na agenda espaço suficiente para tudo. Até o mo
mento não procedemos ainda à convocação do Sr. Ministro,
mas garanto ao Deputado que S. Ex' virá à Comissão. Convi
dado já está. Se porventura hóuver algum óbice a que S.
Ex' venha por convite, faremos a convocação para que S,."
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Ex~ aqui compareça e preste os esclarecimentos necessários
à Comissão. Afirmo ao Deputado que temos recursos regi
mentais para proceder dessa maneira e tranqüilizo-o quanto
à presença do Ministro Francisco Rezek em nossa Comissão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Sr.
Presidente, agradeço a V. Ex' a informação. Tenho certeza
de que o Ministro virá, democraticamente, como têm vindo
todas as autoridades do Governo, sem maiores problemas.
O Sr. Ministro, como um bom diplomata, tenho certeza, virá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Tenho certeza disto também. Conheço S. Ex~ e sei que virá,
o Sr. Ministro é nosso conterrâneo, é de Minas Gerais; conhe
ço-o bastante e sei que virá, certamente, mas quero apenas
tranqüilizar o nobre Deputado no que se refere à nossa deter
minação de trazer à Comissão todas aquelas autoridades que
os companheiros acharem oportuno virem prestar os esclareci
mentos necessários ao nosso conhecimento.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Sr.
Presidente, estou tranqüilo quanto à sua determinação. Con
gratulo-me com V. Ex" pela veemência com que tem defendido
os companheiros da Comissão. Quero apenas fazer coro com
V. Ex~ com relação à importância dessa questão do satélite.
Acho que realmente a Comissão de Defesa Nacional deve
imiscuir-se com profundidade nessa questão, visto que é estra
tégica para a defesa do País. Acho que os vários concorrentes
devem ter acesso a esta Comissão para expor as suas propostas.
E deve ficar claro que não seremos responsáveis pelas defini
ções de quem será o escolhido para o lançamento. Isto caberá
ao Governo, ao Poder Executivo. Mas, como é do nosso
interesse o acompanhamento, acho que V. Ex~ está certo,
e apoio V. Ex~ na proposta de fazermos uma sessão pública
exatamente sobre este tema, com a presença de várias entida
des e inclusive, se possível, do Sr. Secretário também, para
que S. Ex~ possa, juntamente conosco, discutir essa questão
de alto interesse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Tenho certeza de que o Secretário Paulo Leoni não se negará
a comparecer à Comissão tantas vezes quantas for convidado,
porque sinto que o desejo de S. Ex' é Qde adotar uma postura
de absoluta transparência em relação à sua pasta.

O SR. PEDRO PAULO LEONI RAMOS·-Não tenha
dúvida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Concedo a palavra ao Deputado Carrion Júnior.

O SR. DEPUTADO CARRION JÚNIOR - Sr. Presi
dente, Sr. Secretário, Srs. Presidente e Vice-Presidente da
Abimde: 'demais colegas e autoridades aqui presentes, em
ptimeiro Ipgar, quero aproveitar que todos estamos pensando
um pouco em 'voz alta e, em relação à proposta do Deputado
Marcelo Barbieri, acrescentar o seguinte: acredito que seria
o mais oportuno que nós, da Comissão, avaliássemos a possibi
lidade de fazer um convite a alguém que represente a Comissão
que está julgando as propostas, exatamente porque essa pes
soa é quem melhor poderia discutir conosco e auscultar a
própria Comissão e o Parlamento sobre nossas preocupações
quanto à matéria tecnológica, ainda mais porque viria aqui
como membro da Comissão que procede ao julgamento. Ten
do em vista que o processo já se está desenrolando, peço
ao Sr. Presidente que trate a questão com urgência, para
que não passemos a cuidar de fatos consumados. Acho que

isto é importante. Nesse sentido, talvez o melhor endereça
mento, dentro dos objetivos que temos, seja um convite à
autoridade a quem está atribuída a competência para o julga
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Tomarem(')s as necessárias providências, Deputado.

O SR. DEPUTADO CARRION JÚNIOR - Já que
foi trazida novamente a questão do Ministro das Relações
Exteriores, e tomando o texto do Sr. Secretário, aproveito
a oportunidade não para fazer uma pergunta, mas uma obser
vação. Acredito que o maior estimulador de alguns fatos alea
toriamente propalados por alguns agentes formadores da opi
nião pública, entre os quais me incluo, sem dúvida alguma
foi o Ministro das Relações Exteriores, que, talvez por equívo
co, pressão ou má informação, ao declinar à opinião pública
determinadas declarações, deu margem, de forma muito peri
gosa, a que essas preocupações fossem trazidas à Comissão.
E, mais do que isso, a que alguns Deputados viessem a convi
dá-lo para falar sobre a matéria.

Quero dizer que nos aliviam as manifestações categóricas
que o Secretário de Assuntos Estratégicos traz à Comissã9
no que se refere à matéria, ainda que S. S' tenha dito que
o assunto é pertinente ao Ministério das Relações Exteriores
e ao Senado, já que esses acordos terão, é claro, que passar
por lá, se porventura vierem a ser discutidos. Mas, de qualquer
forma, folga-nos saber que na Secretaria de Assuntos Estraté
gicos V. S~ adota uma posição categórica.

Aproveito também, ainda que aos poucos já tenhamos
esgotado uma boa parte dessas questões, para trazer à tona
o que foi levantado especialmente nas exposições do Dr. Fer
nando da Costa e do Dr. Domingos Adherbal Olivieri, Vice
Pre;;idente e Presidente da Abimde, respectivamente, sobre
a tecnologia como ponto central das preocupações.

Os dois Ministros militares - é uma outra questão que
gostaria de ver esclarecida - negaram que tivessem sido con
sultados sobre o acordo militar Brasil-Estados Unidos. Decla
raram não ter conhecimentos específicos sobre a matéria.

As manifestações de S. Ex's não dirimiram nossa preocu
pação, daí a razão de nossa insistência sobre o assunto, SI.
Secretário.

Em relação às manifestações feitas - depois, tivemos
mais uma, do representante do consórcio - traz-se à tona
um processo que ainda ontem foi debatido com o Ministro
da Aeronáutica: Sem dúvida alguma, estamos vendo clara
mente, em âmbito mundial, um novo arranjo de forças, uma
nova hegemonia no cenário mundial, como já aconteceu em
outras ápocas com a humanidade. E esse processo, mais do
que isso, envolve a ascensão de um país através de acordos
firmados entre os "grandes" de não transferência da tecnologia
de lançadores de satélites e ontem mesmo o Sr. Ministro fez
referência a um deles.

O Ministro também disse que, apesar de a União Sovié
tica não ter assinado esse acordo, provavelmente aceitaria
os seus termos, o que obviamente nos traz uma preocupação
adicional, sobre a qual já tive oportunidade de falar aqui,
porque uma das empresas que concorre tem, como respaldo,
a própria tecnologia soviética. Ficou uma interrogação,· colo
cada ontem pelo Sr. Ministro da Aeronáutica: a União Sovié
tica, apesar de não ter assinado o acordo que os "grandes"
assinaram, não terminará também, num segundo momento,
cerceando nosso desenvolvimento tecnológico?
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Quero expressar ao SI. Secretário a preocupação que
tem estado presente, na Comissão. nas últimas reuniôes, quan
do os Ministros militares vieram depor, de que a partir de
hoje, o País passe a sofrer como nunca - em nosso entendi
mento já está sofrendo - a grande pressão internacional para
limitar seu desenvolvimento tecnológico em tudo o que possa
significar ameaça à área militar. o que terá conseqüências
não só na área militar, o que atinge a soberania nacional,
mas em todo o desenvolvimento tecnológico civil conquistado.
no desenvolvimento humano. na melhoria do nível de vida
da população brasileira.

A nossa preocupação é legítima no sentido de que essas
pressões não estão sendo dirigidas diretamente ao Secretário
e às autoridades. Elas seguramente crescerão nesse novo ar
ranjo internacional, digamos assim. claro no momento atual,
e é esse arranjo internacional que tende, evidentemente. a
pressionar os países.

Citava ainda ontem ao Ministro da Aeronaútica, e até
obtive a concordância de S. Ex'!, em sentido geral, quando
disse isto. que a experiência do lraque foi desfavorável aos
países subdesenvolvidos, terceiro-mundistas, na medida em
que mostrou que um pequeno país subdesenvolvido, com pe
queno núcleo tecnológico. é capaz de. mesmo utilizando-se,
de um artefato superado tecnologicamente com o foguete
Scud, transformá-lo num equipamento que até poderia amea
çar equilibrio do quadro mundial.

Portanto, há essa nova hegemonia, e a própria demons
tração de que um pequeno país. subdesenvolvido, com núcleo
tecnológico muito menor do que o do Brasil, tem condiçôes
de ir muito longe no processo de aperfeiçoamento de seus
equipamentos.

Aproveito ainda para apresentar outra questão a V. Ex",
que se refere à matéria que também tem limitado nosso desen
volvimento tecnológico, sobre a qual. há algum tempo, no
âmbito da opinião pública não temos tido informação defini
tiva. Trata-se do esforço que a Embraer está realizando para
a importação de um supercomputador para subsidiar as nossas
pesquisas relativas a essa empresa. Até há ~ouco t~mpo, pelo
menos, as informações eram de que o BraSIl estana sofrendo
um grande bloqueio internacional no que se refere a essa
aquisição.

Como a questão do veículo lançado já foi esgotada, per
gunto agora: como estão as gestües da Secretaria no sentido
de viahilizar a importação desse supercomputador para pes
quisas civis da Emhraer. para que o Brasil possa pesquisar
o que hem desejar?

Esta é a questão. SI. Secretário.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Diria, nobre Deputado, que nós todos - sociedade,
integrantes do Poder Executivo e de todos os Poderes consti
tuídos - sem dúvida temos de acompanhar a evolução mun
dial com muita atenção. É indiscutível que o mundo passa
por uma transformação e, a ri~or, temos de acompanhá-~a

com muita atenção e muito CUIdado. O setor da tecnologIa
é, com certeza, um dos divisores. Repetindo, é indiscutível
que a tecnologia terá um papel predominante a partir desta
dé<:ada - e já o tem hoje e terá muito mais na virada do
século.

Portanto, o nosso esforço e todo o nosso trabalho tem
sido no sentido de que seja dado ao Brasil um tratamento
adequado, de acordo com a dimensão que efetivamente mere·
cemos. Hoje somos de fato um país que já detém um grau

de capacitação tecnológica bastante razoável e continuaremos
nos esforçando fortemente na busca dessa capacitação. Na
verdade, temos de ser tratados como um agente que só tem
contribuído para a paz mundial. O Brasil não representa e
não pode ser tratado como um país que porventura esteja
fora da sintonia e da sincronia desses países industrializados
do Primeiro Mundo.

Em relação à Embraer, em que pese a não ser assunto
da minha Secretaria, também deixo claro que, sem dúvida,
a empresa é um exemplo da nossa indústria e do nosso esforço
de busca de capacitação tecnológica. A Embraer tem mostrado
claramente a qualidade de seus produtos na medida em que
ocupa fatias expressivas do mercado internacional.

Quanto à questão específica do computador, ele está libe
rado, e encontra-se à disposição da Embraer. Não tenho maio
res detalhes.

O SR. DEPUTADO CARRION JÚNIOR - Pediria,
então, que nos fizesse chegar essa informação, porque ainda
não chegou à opinião pública. No primeiro momento houve
o anúncio de que o computador seria liberado, mas posterior
mente foi divulgado pela imprensa que havia acontecido um
recuo das autoridades norte-americanas quanto à sua libera
çã,o. Pediria a V. Ex' que esse tema fosse incluído na pauta
do intercâmbio de negociações com os Estados Unidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Seguindo a ordem de inscrição. concedo a palavra ao nobre
Deputado Mauro Borges.

O SR. DEPUTADO MAURO BORGES - SI. Presi
dente, Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos, Dr. Paulo
Leoni SI. Presidente da Abimde Dr. Adherbal Olivieri, Srs.
participantes dos depoimentos, em primeiro lugar quero me
congratular com o Presidente da Comissão por essa magnífica
reunião, que tem por objetivo esclarecer assuntos importantes
para o Brasil e para a opinião pública, já que nós, do Congresso
Nacional. somos grandes formadores da opinião pública. Fi
quei realmente satisfeito com o que vi e ouvi aqui.

Parece-me estranho que no momento em que pratica
mente o grande acordo militar do Leste, o Pacto de Varsóvia,
está desmantelado sabemos e sentimos que o outro grande
componente do mundo ocidental, a OTAN, está também com
seus alicerces abalados, sobretudo em função do crescimento
do poder econômico da Comunidade Européia venhamos aqui
discutir sobre esse mini acordo Brasil-Estados Unidos, pois
temos muito pouco a oferecer aos Estados Unidos em matéria
de transferência de conhecimentos militares. Seria muito me
lhor para o Brasil investir em nossa independência. Não temos
nada contra os Estados Unidos, não fazemos nenhum tipo
de discriminação, mas seria muito melhor para nós um acordo
em relação ao desenvolvimento da agricultura -aí, sim, pode
ríamos ser uma contrapartida favorável, pois a Embrapa é
um organismo de respeito internacional. Na verdade, o que
está em causa aqui é o problema da tecnologia, setor no qual
o Brasil tem feito um esforço grande. Mas nenhum país oferece
sua tecnologia e seus conhecimentos na área de graça. Temos
de preservar o que temos, como foi muito hem esclarecido
tanto pelo DI. Adherbal Olivieri, quanto pelo Dr. Paulo Leoni
e outros depoentes. Este é o ponto fundamental: o Brasil
tem de lutar para ter a sua própria tecnologia, com o apoio
das nações que se dizem amigas.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seção I) Terça-feira 3 15799

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Como o Sr. Secretário não quis acrescentar nenhum comen
tário, concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Octávio.

O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Presi
dente; Sr. Secretário, Srs. Deputados, Srs. empresários, em
primeiro lugar quero cumprimentar o Dr. Paulo Leoni pela
firmeza e transparência de seu pronunciamento, respondendo
a todas as perguntas, não se furtando a nenhuma delas. Muitas
das questões que tinha a formular já foram respondidas, mas
há algo sobre o qual gostaria de saber o posicionamento da
Secretaria. Refiro-me basicamente à Guarda Costeira Brasi
leira.

Pelo pronunciamento do Sr. Secretário, verificamos que
a SAE encontra-se empenhada na implantação do sistema
de vigilância da Amazônia, no controle do narcotráfico. Existe
uma proposta do ex-Ministro da Marinha, da gestão do Presi
dente Figueiredo, Almirante Maximiano da Fonseca, sobre
a criação da Guarda Costeira Brasileira, que muito poderia
ajudar nessa vigilância, principalmente no controle do narco
tráfico no País.

Quero saber qual o posicionamento do Sr. Secretário,
se V. S~ é favorável ou não à criação da Guarda Costeira.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Sr. Deputado, lamento informar, exatamente ao De
putado que me parabeniza por ter respondido a todos as per
guntas, que na verdade a Secretaria não tem uma opinião
formada em relação à pergunta formulada por V. Ex~ Ficarei
lhe devendo essa resposta.

O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Quero co
municar ao Sr. Secretário que tenho muito interesse pela maté
ria. Deveremos apresentar um estudo à Secretaria sobre a
criação dessa Guarda Costeira. "

O SR. PEDRO BERGAMASCHI LEONI RAMOS 
Aguardarei o estudo com muito interesse.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - Para finali
zar concedo a palavra à Sr~ Deputada Sandra Starling.

A SR~ DEPUTADA SANDRA STARLING -Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, gostaria de merecer a paciência
de V. Ex" como mineira, porque de uma certa maneira vou
destoar daqueles que me precederam, pois a explanação do
Sr. Secretário trouxe-me mais dúvidas do que esclarecimento.

Estou, na realidade, com um quebra-cabeça. Vou tentar
expor as peças. A partir dessa exposição o Sr. Secretário
tentará me esclarecer algumas questões.

O Sr. Secretário fez duas viagens este ano aos Estados
Unidos. Na primeira viagem, cuja autorização foi publicada
no Diário Oficial do dia 19 de março, o Senhor Presidente
da República autorizava a viagem do Sr. Secretário para tratar
de assuntos sobre cooperação científica e tecnológica. Encami
nhei requerimento de informações a esse respeito ao Sr. Secre
tário. No requerimento S. Ex~ respondeu que havia ido junto
com os Secretários de Ciência e Tecnologia e de Relações
Exteriores, do Itamaraty. Mas na data em que o Sr. Secretário
estava nos Estados Unidos, pelo menos em um desses dias,
o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia encontrava-se no
Brasil, porque no mesmo Diário Oficial há portaria assinada
por S. Ex', aqui, à frente do ministério. Pelo menos um dia
de diferença entre as respectivas viagens houve, não foi tanto
em conjunto. Essa é a primeira questão.

Na segunda viagem, publicada no Diário Oficial do dia
13 de maio, autorização de saída do País foi dada conjunta
mente aos Srs. Secretários de Assuntos Estratégicos, da Ciên
cia e Tecnologia e de Relações Exteriores, Embaixador Mar
cos Azambuja. No requerimento remetido em resposta ao
meu, o Sr. Secretário diz que foi tratar de transferência de
tecnologia e política nuclear. Minha primeira pergunta é a
seguinte: qual é a posição, afinal de contas, do Sr. Secretário
a respeito de transferência de tecnologia? A que setores se
refere? Onde o Sr. Secretário é contra essa transferência?
Porque me pareceu, ao longo de algumas das respostas, sobre
tudo a formulada ao companheiro de bancada José Dirceu,
que o Sr. Secretário tinha outra posição, diferente dessa que
está expressa num ofício assinado pelo próprio Secretário.
Então, que tipo de tecnologia o Sr. Secretário foi tratar nos
Estados Unidos? S. Ex~ esteve com a Embaixatriz Carla Rios,
com o Subsecretário de Estado para Assuntos de Segurança
Internacional, com o Secretário Alterno de Estado e com
o Assessor do Presidente para Assuntos de Segurança Nacio
nal.

A segunda pergunta é quanto a política nuclear. Política
nuclear sempre faz parte de algum acordo militar, pelo menos
até agora. Se não há nem houve protocolo, intenções de qual
quer tipo de reatamento ou de feitura de um novo acordo
militar com os Estados Unidos, qual foi o conteúdo da viagem
que o Sr. Secretário fez para tratar de política nuclear?

A terceira pergunta. Por incrível que pareça, ou por ironia
do destino, entre a primeira e a segunda viagem do Sr. Secre
tário, para todos os projetos qu~'1:ramitavam na Casa na área
de Ciência e Tecnologia, sobretudo na área de informática
e de propriedade industrial, foram feitos pedidos de urgência
pelo Senhor Presidente da República. O primeiro deles, o
Planin, já foi aprovado sem que se garantisse o predomínio
do capital nacional nos joint ventures, e sem que se aceitasse
o exame prévio das importações de tecnologia por esta Casa.
Está para ser votada, na próxima semana, a Lei de Informá
tica, onde também não estão sendo garantidos, no substitutivo
apresentado pelo Sr. Relator, esses dois pontos, que conside
ramos essenciais - nem diria para preservar a reserva de
mercado, para que não me chamem de xenófoba - para
que possamos defender uma área de importância central para
o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Conseguimos, a du
ras penas, retirar o pedido de urgência em relação ao projeto
de propriedade industrial. No entanto, essa retirada da urgên
cia foi submetida a um acordo no sentido de que pelo menos
até o dia 30 de junho tenha sido votado o Código de Proprie
dade Industrial que contém, nada mais, nada menos do que
o tormentoso problema das patentes no campo de medica
mentos, de alimentos, citando apenas esses dois, além de
marcas, registros etc.

Sr. Secretário, entendo que hoje é muito difícil separar
as questões de segurança das de Ciência e Tecnologia, entendo
que há pontos em comum, mas quero saber se na primeira
viagem V. Ex' foi só ou bem acompanhado? Segundo, o que
foi a transferência de tecnologia? Que tipo de setor a Secretaria
está admitindo na transferência de tecnologia? Terceiro, com
relação à política nuclear, isso envolve ou não pelo menos
um início de acordo militar com os Estados Unidos? Ou foi
só para dizer que não existe acordo, não conversamos sobre
política nuclear? Pode ser que esteja vendo fantasmas, ou
como se diz em nossa terra, vendo chifre em cabeça de cavalo.
Mas por que essa coincidência da urgência desmantelando
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o setor de Ciência e Tecnologia no BrãsiL exatamente como
uma espécie de prelúdio à viagem do Senhor Presidente da
República aos Estados Unidos? Sendo que a última autori
zação concedida para a saída de V. S'. dos Srs. Secretários
de Relações Exteriores. de Ciência e Tecnologia, no dia 13
de maio, é até muito interessante porque é assinada pelo
Presidente e diz que S. Ex"' estão indo para tratar de intercâm
bio no campo da tecnologia sensível, preparando a viagem
do Senhor Presidente da República aos Estados Unidos. Está
sendo concedida alguma coisa para que nessa viagem o Presi
dente Collor seja bem recebido?

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Gostaria apenas de destacar que a deputada apro
veitou o momento e a formulação da pergunta para emitir
uma posição pessoal que na verdade deveria ser defendida
e discutida no plenário do Congresso Nacional em relação
ao Planin, na medida em que o projeto foi pela Casa analisado
e aprovado. Portanto, passa a ser uma posição da deputada
e ou do partido que representa. Em segundo lugar, gostaria
de dizer que fui muito bem acompanhado pelo Secretário
de Ciência e Tecnologia. Sr. José Goldenberg e pelo Embai
xador Marcos Castrioto de Azambuja. Trato, sim, de ciência
e tecnologia na medida em que política nuclear, energia nu
clear é tecnologia de ponta. Portanto, tenho responsabilidade
do desenvolvimento de um tema ligado à tecnologia. qual
seja o da energia nuclear.

A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLING - Sr.
Secretário, continuo a não entender. porque no ofício assinado
V. S" se refere à transferência de tecnologia e política nuclear.
A política nuclear está no <1mhito da sua Secretaria. tive o
cuidado de verificar qual é a competência. Desejo saher quan
to à transferência de tecnologia. A que setores se refere V.
S~ ao mencionar "as conversações (estou lendo o ofício) que
então mantivemos com as autoridades acima citadas tiveram
como objeto a transferência de tecnologia e política nuclear"?
Quanto à política núclear ainda não estou satisfeita com a
resposta. porque quero saber qual é a diferença entre um
acordo militar e a política nuclear. Mas tudo bem, quero
saber sobre a transferência de tecnologia c a que setores se
refere V. S' nesse ofício datado de 20 de maio.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Tenho a impressão, nobre deputada, de que talvez
tenha sido essa uma das razóes de o Sr. Presidente ter consti
tuído uma comissão multidisciplinar. na medida em que incluiu
na própria delegação o Secretário de Ciencia e Tecnologia
e o de Assuntos Estratégicos. naturalmente cada um discu
tindo o tema que lhe é atinente. Gostaria de lembrar que
de qualquer forma recentemente foi prorrogado o acordo bila
teral de ciência e tecnolo,lÚa entre o Brasil e os Estados Unidos.
fruto inclusive das ncgóciaçôcs que lá foram desenvolvidas
pelo Secretário de Ciencia e Tecnologia, o Prof. José Goldcn
herg.

A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLlNG - A res
posta não me satisfaz. porque diz que foi em conjunto e em
conjunto demonstrei que não foi. porque pelo menos no dia
28 de maio o Sr. Secretário disse que se encontrava aqui
no País. segundo o mesmo Diário Oficial que publica a autori
zação da sua viagem. Ainda também não me sinto satisfeita
com relação à P9lítica nuclear. pois quero saber o que foi
tratado sobre esse tema. especificamente na visita feita no
período de 27 de fevereiro a 4, de man;o.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Bem. certamente teremos outras formas de perceber
e de atestar que toda a agenda por mim desenvolvida oficial
mente nos Estados Unidos foi em companhia do Secretário
de Ciência e Tecnologia, Professor José Goldenberg, sob a
coordenação do Emhaixador Marcos Azambuja, Secretário
Geral de Política do Ministério das Relações Exteriores. Em
relação ao tema específico da energia nuclear, sim, o Brasil,
por intermédio dos seus representantes e dos responsáveis
constituídos, discute o tema nuclear, inclusive a perspectiva
de estahelecimento de transferência de tecnologia. Discute
abertamente. livremente, sem necessariamente constituir um
compromisso ou acordo. Portanto, o Secretário de Assuntos
Estratégicos, nos contatos que Illanteve, discutiu, em linhas
gerais. a política nuclear ora desempenhada pelo Governo
brasileiro por intermédio da Secretaria de Assuntos Estra
tégicos.

A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLING - Num
certo sentido as palavras do Secretário põem em evidência,
mais uma vez, a necessidade que temos de aprofundar o assun
to. O nível das chamadas especulações feitas pela imprensa
sugere que temos que aprofundar a questão. como os receios
dos ministros militares, por exemplo, porque política nuclear
interfere certamente no programa de submarino nuclear, e
daí para frente. Emhora não esteja satisfeita, não vou insistir
nesse caminho. Gostaria apenas de pedir que, por escrito,
o Secretário responda a duas questões que, na realidade, dei
xaram de ser formuladas pelo Deputado José Dirceu no início
da reunião. quando questionava se podia sair do assunto acor
do militar ou não. que seria a questão da desmilitarização
da SAE: se os quatro Chefes do Departamento continuam
ou não sendo militares e com relação ao Departamento Ma
croestratégicô que, segundo avaliações da Unicamp, não deco
lou. e seria um dos projetos mais importantes da SAE. E.
por último, deixo a seguinte questão: a SAE está sucedendo
a extinta Secretaria de Assessoramento de Defesa Nacional
e a Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional,
órgãos que. por diversas vezes. inclusive em documentos ofi
ciais. consideravam os povos indígenas como óbices ao desen
volvimento nacional, pela ameaça de se constituírem em futu
ros Estados independentes etc.

Gostaria também de que, por escrito, me fosse respon
dido o que a SAE hoje compreende e que tratamento pensa
dirigir às populações brasileiras. sobretudo agora que a Comis
são de Defesa Nacional- infelizmente não vou poder compa
recer -. vai fazer uma visita na próxima semana ao Projeto
Calha Norte.

Entào. cu gostaria. para não tomar mais o tempo do
Sr. Secretário. de que S. S" enviasse por escrito essas respostas.
Parece-me que o Deputado José Dirceu ainda tem uma última
pergunta. Vou ceder a S. Ex" o restante do meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) 
Tenho toda a paciência, nobre Deputada, e é preciso que
não permaneça qualquer dúvida. Precisamos esclarecer total
mente os assuntos atinentes à Comissão. Concedo a palavra
ao SI. Secretário.

O SR. PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RA
MOS - Se o Presidente me permite. nobre Deputada, estou
permanentemente à disposição. e o meu espírito é rigorosa
mente o de comparecer, informar e trocar idéias tantas vezes
quantas forem solicitadas. Portanto, estou inteiramente à dis-
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posição desta Comissão, bem como dos membros deste Con
gresso Nacional, para qualquer esclarecimento ou compare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Tem a palavra o Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU - A minha ques
tão é bastante simples. Gostaria que o Sr. Secretário enviasse
a esta Comissão, pm; escrito, a base legal em que a Secretaria
presta contas ao Tribunal, de maneira sigilosa, a fundamen
tação da lei ou do preceito legal que dá esse direito à Secre
taria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a palavra o Deputado Paes Landim, para encerrar.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presidente,
caros colegas membros desta Comissão, Sr. Secretário, serei
rápido nas minhas palavras. Desculpe não ter acompanhado
toda a série de debates enriquecedores que se realizaram hoje
na Comissão. Ouvi apenas o início, pois sou membro de outra
Comissão - Relator- e meu processo foi relatado na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. Mas tinha lido
antes a exposição do ilustre Secretário de Assuntos Estraté
gicos, e ouvi algumas das intervenções dos colegas.

Eu me permitiria parabenizar, em primeiro lugar, a expo
sição do SI. Secretário, objetiva, sucinta, criteriosa e perdoem
o seu caráter um pouco informal, pois é \Im pouco da persona
lidade do DI. Pedro Paulo. Conheço-o desde o tempo em
que foi meu aluno na Universidade de Brasília, e sempre
foi um aluno metódico, responsável e estudioso.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Presidente
desta Comissão e todos os debates, inclusive as intervenções
do Deputado José Dirceu e da ilustre colega Deputada Sandra
Starling que questionou por último o SI. Secretário. Acho
que esta Comissão vem desempenhando um grande papel.
Parabenizo o Deputado MauríciQ Campos, e peço desculpas
ao colega. Vou dar um depoimento de dois minutos, porque
sei que o tempo já está avançado. .

Recentemente estive visitando Lisboa, Portugual, visita
de natureza acadêmica às universidades. Aproveitando a oca
sião estive na Assembléia da República. Um velho colega
de escola, de ligações acadêmicas, Adriano Moreira, levou-me
à Comissão de Constituição e Justiça, que eles chamam em
Portugal, Comissão de Direito Constitucional da Assembléia
da República, e à Comissão de Defesa da Assembléia da
República de Portugal, presidida por um jovem deputado
do partido socialista.

Fiquei impressionado. Quando perguntei a S. Ex~ o papel
da Comissão na Assembléia da República, disse-me que, além
do parecer preliminar sobre toda a política orçamentária para
as Forças Armadas portuguesas, o problema salarial, o seu
parecer era a preliminar fundamental para a decisão da Comis
são de Orçamento. Ele se mostrou muito preocupado com
a modernização do setor,estratégico de Portugal no concerto
do Mercado Comum Europeu, sobretudo da NATO.

Perguntei qual a preocupação estratégica e disse-me:
"Hoje estamos trazendo ao debate da Comissão de Defesa
o Secretário de Defesa de Portugal, e a nossa preocupação
é não só aprofundar as indagações a respeito do que estava
pensando o Governo de Portugal sobre sua política estraté
gica, da sua política de defesa, mas sobretudo estimular a
modernização do sistema estratégico português dentro do
Mercado Comum Europeu". E disse mais: "Acabamos de -

instalar em Paris a Comissão Parlamentar de Deputados dos
Países-Membros da NATO, e eu mesmo sou Relator de um
projeto sobre como aproveitar a inserção dos países do Leste
Europeu nos mecanismos da OTAN".

Fiz essa rápida exposição para mostrar como num país
em que houve uma revolução de natureza socializante bem
profunda, onde há um Presidente da República do partido
socialista e um Presidente da Comissão de Defesa também
desse, há uma preocupação muito grande, sem preconceitos,
em fortalecer os mecanismos estratégicos de Portugal. Se a
Comissão de Defesa Nacional começar sem preconceitos polí
ticos, a investigar com a seriedade com que todos os nossos
colegas fizeram no dia de hoje, com a objetividade e a respon
sabilidade do nosso Secretário para Assuntos Estratégicos e,
sobretudo, com a motivação, o interesse e o grau de responsa
bilidade do Deputado Maurício Campos, esta Comissão pres
tará um grande serviço às instituições republicanas deste País.
Se reuniões como esta, que já é a terceira desde o início
do ano legislativo continuarem a ocorrer, não só teremos maio
res contatos entre o que pensa o Governo e o Congresso,
mas teremos, cada vez mais, o senso da importante missão
do Congresso Nacional, que não est,ará presente na Comissão
de Defesa Nacional tão-somente para questionar o Governo,
mas para oferecer contribuição e ter consciência de que o
País exerce importante papel no continente e no mundo.

Jamais esqueceremos que os mecanismos de defesa e de
estratégia do País terão que ser examinados friamente, sem
nenhum ranço ideológico ou político.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Agradecemos a V. Ex~, Deputado Paes Landim, pelas conside
rações, sobretudo no que tange à Presidência.

A nossa motivação é causada pela presença dos compa
nheiros da Comissão que sempre têm nos estimulado e incenti
vado para que possamos proceder desta maneira.

Temos o propósito de dar seqüência ao nosso trabalho
porque entendemos que a Comissão de Defesa Nacional é
de fundamental importância para o desenvolvimento do País.
Temos que somar aos demais organismos que cuidam do de
senvolvimento tecnológico do País.

O nosso esforço, porque entendemos, desde o instante
inicial, que junto ao Programa da Defesa Nacional está o
desenvolvimento tecnológico e o próprio desenvolvimento do
País.

Se tivermos a pretensão de nos ombrear com as nações
do Primeiro Mundo, temos que cuidar decididamente da nossa
defesa nacional.

Vamos nos empenhar nisso trazendo à nossa presença
todas as autoridades ligadas à problemática, para que, nos
aprofundando no problema, possamos dar a nossa contribui-
ção. '

Queremos inclusive promover encontros com os órgãos
que cuidam da Defesa Nacional, com a nossa Comissão de
Orçamento, para que possamos, desde já, materializar o nosso
propósito de contribuir, através do Congresso Nacional, para
o desenvolvimento tecnológico do País.

Não havendo mais debatedores inscritos, vou encerrar
a reunião, antes agradecendo a presença do Presidente da
Abimde, SI. Domingos Aderbal Olivieri, do Secretário de
Assuntos Estratégicos'da Presidência da Repú,blica, Sr. Paulo
Leoni, de fundamental importância para o desenvolvimento
dos nossos trabalhos.

As informações hoje aqui prestadas serão registradas e
utilizadas pelos membros da Comissão para que possamos
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desenvolver o nosso conhecimento e a nossa consciência sobre
a responsabilidade que nos cabe neste momento.

Convoco outra reunião para o próximo dia 19 de junho,
onde estaremos discutindo o projeto do Serviço Alternativo
para as Forças Armadas e outros projetos. Discutiremos espe
cificamente o Projeto do Serviço Alternativo porque está pen
dente de uma decisão da Comissão, que tem poder terminativo
neste caso.

Está encerrada a reunião.

Notas Taquigráficas da 13~ reunião, em 20-6-91

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta
Comissão de Defesa Nacional.

Designo os Deputados Euler Ribeiro e João Fagundes
para introduzirem no recinto desta Comissão o Sr.•.Gover
nador Gilberto Mestrinho. (Pausa.)

Como é do conhecimento dos membros da Comissão de
Defesa Nacional, está conosco o Governador do Amazonas,
Gilberto Mestrinho, que veio falar sobre a problemática do
seu Estado, especificamente sobre os problemas que nos preo
cupam, os relacionados com a defesa nacional.

Quero dizer a V. Ex', meu caro Governador, que é uma
satisfação tê-lo conosco na Comissão, sabedores que somos
da consciência que V. Ex' tem dessa problemática, que nos
preocupa, e das posições que V. Ex' tem tomado publicamente
em defesa da Amazônia e do seu Estado, o Amazonas.

Na semana passada, estivemos em viagem por seu Estado,
quando tivemos a oportunidade de constatar a realidade da
Amazônia, sobretudo a sua grandiosidade. Desde que assumi
mos a Presidência da Comissão, procuramos nos inteirar dos
problemas da Amazônia, mas não há relatório, por mais deta
lhado e ilustrado que possa ser, ou filmes que nos possam
dar a exata dimensão desses problemas. É preciso que se
vá à Amazônia, e foi o que fizemos. Sobrevoamos por 24
horas a selva amazônica e tivemos a oportunidade de pousar
em diversos pontos da fronteira do nosso País c~m a Vene
zuela, a Colômbia e o Peru, quando realmente nos deixamos
tocar pelo calor amazônico. Na verdade, essa viagem tocou
profundamente a nossa sensibilidade, levando nossa compa
nheira Deputada Etevalda Grassi de Menezes a derramar lá
grimas. Hoje voltaremos ao Amazonas, onde contaremos com
o amalio do Ministério da Marinha para percorrermos o rio
e completarmos o nosso quadro de informações, que se enri
queceu profundamente com a viagem já realizada.

Tenho certeza de que a presença de V. Ex' na Comissão
trará para os nossos companheiros as luzes finais que haverão
de iluminar o caminho que traçamos, que é o de buscar cons
cientizar a nossa sociedade da importância da Amazônia. A
sociedade brasileira fala através da voz de seus representantes
no Congresso, e dentro do Congresso, no que tange à defesa
nacional, falamos nós, desta Comissão. Por isso estamos aqui
reunidos, ávidos de seus esclarecimentos.

De pronto passarei a palavra a V. Exº, antes dizendo
aos colegas que existe uma lista de inscrição para o debate
com o Governador, que se dará após sua exposição.

Com a palavra o Sr. Governador Gilberto Mestrinho.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Eminente Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Depu
tados, Senadores, Sr' Deputada, senhores convidados, inicial
mente o muito obrigado do Amazonas e o meu próprio pela

oportunidade de vir a esta Casa e a esta Comissão para falar
sobre a Amazônia e o Amazonas, uma das regiões mais discu
tidas no mundo nos dias de hoje. A felicidade por estar aqui
é maior porque vou falar a pessoas que já estiveram na Amazô
nia, que puderam sentir, embora por pouco tempo, toda a
grandiosidade e a mistificação que existe em torno da Região
Amazônica.

Sabemos que a Amazônia surgiu no fim da era terciária,
início da quaternária, quando houve um grande alude, que
deu origem aos Andes, e o mar que ocupava aquela região
foi expulso. Posteriormente, algo parecido com o lavrado de
Roraima ou o cerrado goiano caracterizou a Região Amazô
nica. Depois da segunda glaciação, surgiu a floresta amazô
nica. Isso já desmistifica muito o que se diz, que o desmata
mento leva à desertificação. Na Amazônia aconteceu exata
mente o contrário: a desertificação levou à floresta. São fatores
que ninguém explica, sabe ou conhece, mas realmente exis
tiram.

Essa floresta pujante, fantástica vem sendo objeto de
toda essa discussão, sem que alguém se detenha no cálculo
aritmético simples sobre o tamanho <la Amazônia e o tempo
que levaria se todos os brasileiros se mobilizassem para desma
tá-Ia. Fiz um cálculo: se desmatássemos mil hectares por dia
- dia e noite -, levaríamos mais de mil anos para acabar
com a floresta amazônica; desmataríamos 365 mil hectares
por ano, e em mil anos, 365 milhões de hectares, e a Amazônia
tem 500 milhões de hectares. Essa é outra realidade.

Não é isso o que se quer. Sabemos que a floresta amazô
nica tem uma capacidade de regeneração extraordinária, fan
tástica; sabemos o que faz mal e o que faz bem à Amazônia.
O que fal mal é derrubar a flo~esta, destocar e raspar a ~erra,

por causa da camada humosa. E assim em toda a área tropical.
Estamos exatamente no centro dessa área, porque o Equador
corta a floresta amazônica. Estamos nessa faixa e recebemos
uma insolação muito forte; temos doze a treze horas de sol
por dia e uma precipitação pluviométrica muito grande, a
maior do globo. Raspar a camada, quando se derruba e flores
ta, para plantar capim, por exemplo, inegavelmente é preju
cicial, porque a terra é lavada e o sol a calcina. Mas qualquer
outra atividade de reposição florestal, como a silvicultura e
o plantio de espécimes da região, mantém a floresta cada
vez mais pujante.

O grande problema é que a árvore é um ser vivo e,
como tal, tem um ciclo natural: nasce, cresce, estabiliza-se,
começa a dec~ir e morre. Todos os seres vivos, desde o início
do mundo, são assim, e as árvores também. Quem anda pela
floresta e a conhece sabe que temos uma quantidade' muito
grande de árvores que envelheceram. São árvores fantásticas.
Talvez V. Ex·' já tenham ouvido falar que o índio se comunica
com a árvore batendo nela, como se fosse um tambor. Quando
ele ,bate na sapopema, uma árvore muito grande, e sai um
som que se ouve a quilômetros de distância, é porque a árvore
está oca, o cupim comeu todo o seu âmago. Há centenas
e centenas de árvores que aparentemente estão sadias, mas
quem apurar o ouvido de vez em quando vai ouvir o barulho
de uma árvore caindo, num processo constante e infinito.
Quando uma árvore dessa cai, dez filhos dela, que queriam
crescer e não podiam, podem fazê-lo. V. Ex" observaram
do avião que a floresta é fechada, tem lugares em que não
se enxerga a quarenta metros, é noite eterna. Nas cercanias
de Manaus, há lugares em que só 1% da luz solar chega
ao solo. Os filhos daquelas árvores não podem fazer a fotossín
tese e não crescem. Quando cai ou se derruba uma dessas
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árvores, talvez seja - se pudéssemos entender sua linguagem
- uma grande alegria, porque seus filhos vão poder viver,
crescer pujantes. É possível fazer o chamado desenvolvimen
to, aproveitamento ou exploração sustentada da floresta em
benefício do homem, com grande vantagem para o meio am
biente.

O que é uma árvbre? É uma bateria de gás carbônico.

O gás carbônico é transformado em madeira durante o
crescimento da árvore; enquanto a árvore está crescendo,
absorve gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio; quando
chega à idade adulta, pára a absorção de gás carbônico e
o saldo oxigênio - gás carbônico passa a ser negativo, ela
absorve mais oxigênio do que gera. Por isso não se aconselha
ter planta adulta dentro de casa à noite, porque ela envenena
o ambiente. Toda planta adulta desprende mais gás carbônico
do que o oxigênio que gera durante o dia.

Uma das formas efetivas, racionais e científicas de melho
rar as condições ambientais da atmosfera seria através da
renovação da floresta amazônica, porque, teoricamente, se
tivermos uma extensão grande de árvores. novas, seria absor
vida uma quantidade fantástica de gás carbônico, limpando-se
a atmosfera. Como isso não é feito, a maior concentração
de gás carbônico que existe hoje sobre a Terra fica exatamente
em cima da floresta amazônica, e não por causa das quei
madas. '

V. Exª' andaram pela floresta e viram que essa história
de queimada é balela. O fumaceiro que às vezes se vê na
Amazônia tem duas razões. Uma delas é a cerração, um fenô
meno natural que quem não conhece pensa que é fumaça.
Essa névoa seca é o ruço de Petrópolis, que chamamos cerra
ção, característica da umidade; parece fumaça, mas não é.
A outra razão é que, como o teor de umidade é muito elevado
em toda a Amazônia, quando se faz uma fogueira, a lenha
está molhada e provoca um grande fumaceiro. Toda dona
de casa sabe que se for feito um churrasco com lenha molhada
é um fumaceiro que ninguém agüenta. É isso o que acontece
na floresta amazônica, Quando se queima um pedacinho da
floresta, faz-se um fumaceiro fantástico. Quem passa de avião
pensa que a floresta está sendo destruída, mas às vezes é
um hectare do caboclo, cuja plantação já foi colhida e o terreno
está sendo limpo, porque ele não conta com outro meio para
limpar o terreno para o replantio.

Quando, com seriedade, se procuroú verificar o que há
de real sobre o desmatamento da Amazônia, percebemos que
os números estavam errados. Pensavam que a superfície era
uma, mas era outra. Eu, que tenho sido acusado de destruidor
da Amazônia, tenho a felicidade de dizer que a região mais
conservada, menos desmatada e com menor degradação no
mundo .~ exatamente a do meu Estado, cujo povo já me deu
a oportupidade de deixar destruir muitas vezes e, felizmente,
.eu soube evitar.

As razões dessa mistificação que existe sobre a degra
dação e o desmatamento são outras. Por que o mundo levanta
essa toarda em defesa da Amazônia e do índio? Acho isso

,até formidável, porque há uma tradição notável de amizade
com os índios. Há pouco tempo os senadores americanos "de
fendiam" os índios brasileiros. Eles podem fazer isso, porque
"defenderam" muito bem os seus índios. Quando falam nessas
coisas, sei a razão. O mundo está passando por uma evolução
extraordinária. Sabemos que a economia do mundo sofre mu
tações constantes. Os produtos primários, por exemplo, seja
do reino animal, vegetal ou mineral, seja o ouro ou o feijão,

perderam, nos últimos quinze anos, 50%, no mínimo, do valor
real de mercado. Está havendo uma velocidade maior nas
substituições por causa do conhecimento humano e por estar
a tecnologia evoluindo também a uma velocidade maior.
Aqueles que fizeram grandes investimentos quer na minera
ção, quer no setor madeireiro, em outras áreas do mundo,
sentiram-se ameaçados não só por essa perda de valor, mas
porque o custo da exploração do seu investimento, como tive
ram de desenvolver tecnologia e como as minas já estão em
exaustão, é alto. Se fizermos a exploração na Amazônia, onde,
por coincidência, temos as mesmas condições mesológicas,
os mesmos minérios e madeiras, eles terão de fechar seus
negócios, porque o nosso custo é incrivelmente mais baixo.
Darei um exemplo: quando, no ano passado, abriram o garim
po de Ariquemes, em Rondônia... A atividade garimpeira
é muito desorganizada, felizmente. O garimpeiro muitas vezes
conduz ao contrabando, porque é zona de fronteira. Há no
mercado uma oferta maior do que efetivamente o pruduzido.
O garimpo de Ariquemes, cuja produção de cassiterita, miné
rio básico de estanho, representou, no ano passado, 5% da
produção mundial, fez o preço do estanho cair de 12 para
6,80 dólares o quilo, isso fez com que, só na Malásia, um
dos grandes produtores mundiais, fossem fechadas 81 minas.
Podemos produzir cassiterita a 5, 6 dólares, porque, para
nós, ela custa de 2 a 3 dólares, enquanto a deles custa 8
dólares. Portanto, é preciso impedir que na Amazônia se ex
plore cassiterita; é preciso colocar mais índios na orla do rio
Negro e do rio Brapco, para que não se retire ouro da região,
porque, senão, a Africa do Sul fecha. Esta é a dolorosa reali
dade.

V. Exªs são Parlamentares e viram a série de denúncias
que O Estado de S. Paulo publicou sobre a mobilização das
ml,l1tinacionais, essas companhias estrangeiras, quando da dis
cussão do Código Mineral durante a elaboração da Consti
tuição, porque se sentiram ameçadas. A mesma coisa acontece
com a questão madeireira. O negócio mundial da madeira
é dominado por dois ou três cartéis. Quando se dizia que
a floresta amazônica era excessivamente heterogênea, nin
guém se importava com ela, tanto que esses que hoje nos
dão lições de ecologia achavam que devia ser inundada a
concha amazônica, fazendo-se um grande lago e afogando-se
a floresta toda, para se poder chegar com facilidade aos contra
fortes do sistema andino, onde eles presumiam estarem as
riquezas minerais. Segundo eles, não causaria dano ecológico
algum o afUlidamento da floresta amazônica naquela época.
O mundo batia palmas para os cientistas que diziam isso.
Hoje, faz-se um laguinho, uma represa qualquer, para um
hidrelétrica, dando energia e trabalho a muita gente, e há
uma g.rita terrível, querem fechar a hidrel~trica, induzidos
por aqueles que queriam fazer o grande lago amazônico. Esta
é a realidade da nossa problemática.

Sobre a problemática indígena na região, em primeiro
lugar, não temos no Brasil a quantidade de índios que dizem
que temos. Eles têm contato conosco, porque sou de origem
indígena, assim como os Deputados José Dutra e Ézio Ferreira
- pela cara logo se vê. Em segundo lugar, os índios não
têm os hábitos que dizem que eles têm. Digo isso porque
estou com 63 anos de idade e fui criado no meio dos paumaris,
que, como os apurinãs, são índios da região do Purus. Tenho
convivido com os índios e, desculpem a modéstia, sou tuxaua
honorário de 28 tribos. Tenho cocar e sou recebido por eles
com aquelas danças, porque gostam de mim, e nunca observei
esses hábitos neles.
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V. Ele" estiveram em Tabatinga. Pois desde a Colômbia
e o Peru. descendo o Solimões... Há uma particularidade
que nem todos conhecem. mas o rio Amazonas. tão falado
e decantado no mundo inteiro. na terminologia regional não
cxiste. Ele é Maral10n no Peru. Solimões no Amazonas. até
o rio Negro. Baixo Amazônico até Marajó e é rio Pará no
Estado do Pará. Portanto. só existe a foz no Amazonas. Vol
tando ao que falava. descendo o rio Solimões - e Solimões
é o rio Amazonas geográfico - até Santo Antônio do Iça.
mais ou menos mil quilômetros distante de Tabatinga. poderão
verificar quc vivem nas margens dos rios e de seus afluentes
os tikunas. a maior tribo indígena do Amazonas - são 12
a 14 mil índios. Tenho muito contato com eles e desde menino
os vejo no mesmo lugar.

Entáo. eu p'~rgunto: mas por que vocês não penetram
pelo menos duzentos metros na floresta? Tem lá o Severiano.
um tUX(lua tão sabido que se elegeu Vereador em Benjamin
Constant. que disse: "Não. quem anda no mato é veado;
nós vivemos na beira do rio". Quer dizer. essa história de
área de perambulação é conversa fiada. Índio não é de andar.
índio é de dançar. brincar de brigar. aquelas coisas. A peram
bulação deles é da sua roça para outro lugar perto. para fazer
outra roça. quando a terra está cansada. Ele não se afasta
nem trezentos metros do seu habitat. Essa história de fazer
o que fizeram outro dia. deram a mil e poucos índios. no
Xingu, uma área correspondentc a 320 vezes o Kuwait. isto
é, mais de 3 mil hectares para cada índio... E o branco não
pode comprar tres mil hectares para fazer um empreendimento
e gerar empregos. Em Roraima. querem dar para pouco mais
de 3 mil índios - não é essa quantidade que se diz: o Exército
já contou e seriam trés mil e poucos índios - uma área de
<; milhões de hectares. Eles vivem num buraquinho. mas que
rem interligar. querem uma área de perambulação. Por quê?
Porque existe um plano de criar a chamada autonomia das
nações indígenas. Há um grupo que não chama de tribo. como
todos nós aprendemos a chamar. mas de nação indígena. Se
gundo os protetores dos índios. é nação indígena. Querem
transformar o índio em povo autônomo. A ONU tomará conta
e virá o estrangeiro tomar conta em nome da ONU. porque
a ONU não tem personalidade jurídica para fazer isso. Ela
organiza um grupo e manda fazer. Estamos cheios desses
exemplos. Esse era o plano na Venezuela. há muito tempo.
e todo o mundo sabe que a idéia real é essa. O índio mesmo
não quer essas coisas.

Aqui na cidade. no Congresso. nos Governos. nos jornais.
nas praças e nas televisões se diz muita coisa supostamente
em favor do índio. mas o próprio índio não quer aquilo. Vá
conversar com o índio que ele vai dizer que não. Já vi vários
índios não permitirem que seus supostos defensores entrassem
no lugar onde vivem. porque não concordam com eles. Essa
é outra halela.

Existe um complô. toda uma estrutura organizada. que
rendo impedir o desenvolvimento da Amazônia. por causa
da concorrência dos produtos amazônicos com o estabiish
ment. com os investimentos que eles fizeram em outras partes
do mundo. E. pelo conhecimento que se tem. com o desenvol
vimento da biogenética. do banco genético da floresta amazô
nica, existe a possibilidade de. amanhã. eles usarem essa po
tencialidade em seu benefício. Por isso é que quanto mais
vazia a Amazônia estiver. mais fácil será. no futuro. a utiliza
ção dessas áreas por eles. Daí todo esse esforço para impedir
que a Amazônia seja ocupada.

Inventaram agora .--: observem que de vez em quando
sai nos jornais - o Cólera em Manaus. Como não podem
dizer outra coisa. agora todo dia tem caso de cólera em Ma
naus. Num só dia. cinco casos apareceram. segundo o noticiá
rio. Na verdade. até hoje. houve doze casos de cólera tratados
no hospital de Tabatinga. sendo oito deles oriundos do territó
prio peruano e quatro brasileiros de áreas contigüas - ali
tudo é contígüo - e dois casos no Mato Grosso. Em Miami.
nos .Estados ~nidos. já houve mais casos de cólera do que
aqUI no BraSIl. No entanto. ouvimos o que diz o noticiário.
que também nos dá a impressão de que Tabatinga fica muito
perto de Manaus. Mas não. Tabatinga fica a 2 mil quilômetros
de Manam'. Sempre digo que se o vibrião do cólera descer
o rio Amazonas. morrerá afogado ou de solidão.

Quero dar um exemplo maior de como foi eficiente 
e nesse caso faço justiça - o trabalho do Ministério da Saúde,
juntamente com a Secretaria de Saúde do Amazonas. o Exér
cito. a Marinha e a Aeronáutica. na fronteira. onde se fez
um cinturão de isolamento. O cólera chegou ao Peru em feve
reiro. Já em março havia 1.152 casos de cólera em Iquitos.
que é a cidade vizinha. no Solimões. a Benjamin Constant
e Tabatinga. pelo lado peruano. Hoje é dia 21 de junho.
Pois bem. enquanto houve 1.152 casos em Iquitos. no primeiro
mês. aqui. até hoje. só tivemos doze casos. quatro detectados
em território brasileiro e oito tratados em território brasileiro.
mas na mesma região. e nenhum caso fatal. Há outra coisa:
o cólera é mais fácil de ser tratado do que gripe. Diagnos
ticado. o remédio é o mais barato de todos: soro e tetraciclina,
o antibiótico mais barato que existe. Em vinte e quatro horas
a pessoa se recupera. fica com aspecto totalmente saudável.
Ela tem uma desidratação muito grande. se reidrata e volta
ao normal. Não vejo porque todo esse pavor. Entretanto,
o que provocaram essas notícias? O cancelamento de muitas
excursões turísticas ao Amazonas. nacionais e especialmente
estrangeiras. Muitos investimentos foram adiados porque o
cólera estava invadindo a Amazônia.

Certa vez. tive que falar duro com um fulano. Eu descia
do avião. no Rio de Janeiro. e vinham subindo aqueles funcio
nários da saúde. sei lá de que era. dizendo: "Vamos ver o
avião do cólera". A que ponto chegamos! Uns. por ignorância
ou má fé: outros. porque são pagos para fazer essas coisas.
A Amazônia tem uma potencialidade fantástica. V.Ex~s dirão:
sim. conhecemos esse diagnóstico. sabemos íle tudo isso, mas
o que fazer pela Amazônia? Com relação à economia, na
Amazônia. e especificamente no Amazonas. nós vivemos no
passado.

Quando falo em Amazonas, refiro-me à concha amazô
nica. porque no início não havia Rondônia nem Roraima;
só havia o Acre. A Amazônia é um prato. Observem que
ela é contornada pelo sistema Parima. O sistema de montanhas
vem desde o tabuleiro da Paru. no Pará; vai subindo, eleva-se
nas montanhas do Parima. encontra-se com o sistema andino,
que se prolonga pelo sul até encontrar a serra do Roncador,
no Brasil Central. Assim. os dois sistemas se encontram e
formam o estreito de Óbidos. no Pará. Aquelas são as regiões
mais antigas. das Eras Primária e Secundária. As únicas áreas
dessas Eras são justamente as do Parima e esses tabuleiros
da região do Paru. Foi isso que serviu de contraforte para,
quando houve o alude. as terras ficarem presas e aparecer,
depois. o potencial mineral.

Já falei sobre a heterogeneidade. Achava-se que a floresta
era heterogênea e que. dada a idade da Amazônia, por ser
uma terra nova. era impossível a existência, ali, de jazidas ..
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minerais. Mas, a partir do satélite, foi afastada a idéia de
transformar aquela região num grande lago. Esclareceu-se
a efetiva configuração florestal e geológica da Amazônia. Ob
servou-se que, apesar da sua heterogeneidade, havia segmen
tos, na floresta, com espécies homogêneas. Na região de Ta
rauacá, por exemplo, a floresta é toda de mogno. No Pará,
há regiões de mogno, regiões de cedro, regiões de freijó,
etc. No Amazonas, há regiões só de castanheiras. Há segmen
tos homogêneos, o que não significa que haja só aquela espé
cie, mas há uma homogeneidade que possibilita a exploração.
Em Rondônia, por exemplo, há uma madeira amarelinha,
bonita, muito usada em movelaria. A única região da Ama
zônia em que ela existe é lá em Rondônia. Esqueci-me do
nome, mas é muito usada para fazer móveÍs.

Portanto, existem esses segmentos homogêneos, que foram
mostrados pelo satélite. Então, era preciso manter a intocabi
!idade da floresta, porque sua exploração seria uma ameaça
muito grande para os países que vivem da madeira, cujas
economias são baseadas na madeira.

Ao mesmo tempo, o satélite mostrou a potencialidade
mineral da Amazônia. Naquela região em que se dizia não
ter nada, que estava condenada, verificaram que havia uma
quantidade fantástica de minérios nobres. Há minérios que
são explorados utilizando-se o avião como meio de transporte.
Isto é uma realidade amazônica. Então, é preciso não se tocar
na Amazônia. Mas o nosso trabalho, o nosso despertar deve
ser exatamente para a adoção de medidas capazes de apro
veitar, com inteligência, essa potencialidade em benefício do
País e dos que vivem na Amazônia,.

O Brasil está, agora, se propondo a fazer um levanta
mento geoecológico da região, o que é até uma obrigação
constitucional, para identificar as áreas que devem ser trans
formadas em reservas, que devem ser isso ou aquilo. Eu temo
muito essas divisões regionais. Acho que isto deve ser feito,
mas sempre consultando-se os homens da Amazônia, os res
ponsáveis pela Amazônia, porque se usarmos apenas a tecno
logia, os cientistas que nunca foram à Amazônia, para fazer
esse levantamento, será um desastre. E quem sabe se eles
não serão cooptados por aqueles que não querem o nosso
desenvolvimento?

É preciso, todas as vezes que se for estabelecer uma
reserva - seja reserva indígena, extrativista ou florestal 
que se consulte o Estado de onde é desmembrada essa reserva,
e se dê um sentido racional e humano a essa reserva. Por
exemplo, no Amazonas, no passado, fizeram uma reserva,
no Jaú, região do rio Negro, no Município de Novo Airão,
que é maior que a Itália. O rio Negro foi um dos primeiros
a serem utilizados na escalada do descobrimento. A primeira
capital do Amazonas foi Barcelos, no rio Negro. Só depois
passou a ser Manaus. Então, aquela região do rio Negro foi
habitada antes de outras regiões do Amazonas, e havia gente
morando no Jaú desde muito tempo. Criaram a reserva e
expulsaram toda aquela gente que secularmente lá vivia. Isto
é um crime. Aquela gente não fazia mal algum à região.
Se até aquela época se mantinha intacta, com eles lá, por
que tirá-los de lá? Isto é um mal que se faz à Amazônia.

. Ainda há poucos dias, recebi, com muito prazer, lá no
Palácio, a Presidente do Ibama, e fiz com que visse o crime
que praticou - ou os seus agentes - ano passado, contra
o homem, contra o caboclo da Amazônia. Lembro-me de
haver-lhe dito: a senhora pegou um helicóptero, acompanhada
da televisão, voou sobre a região e descobriu o que nós nunca
soubemos que podia existir: madeiras afundadas. Porque ma-

deira flutua, não é? Ela, de cima do helicóptero, viu madeira
no fundo do rio, calculou tantos mil metros cúbicos e multou.
E fez com que um vigia analfabeto tomasse conhecimento
da multa. Uma multa maior do que o faturamento da empresa
durante. o ano inteiro! Faturamento bruto! Eu disse a ela:
a senhora não salvou uma só árvore, e Itacoatiara, que tinha
4.800 empregados nas serrarias e na fábrica de laminados,
ficou reduzida a 1.200. A senhora jogou 3.600 pais de família
na miséria, e ninguém pagou a multa, porque não era possível
pagá-la. Foi todo mundo à concordata e à falência. São esses
crimes contra a Amazônia que vou denunciar na Eco-92. (Pal
mas.)

Estou montando já um programa, uma série de tapes,
mostrando o caboclo da Amazônia, da criança ao velho, de
nunciando o que se quer fazer para exterminá-los, e digo
assim: "Ajudem! Essa espécie está em extinção, por causa
dos maus brasileiros e dos estrangeiros que nos "protegem".
Vou fazer assim. (Risos.) E vou divulgar isso pelo País todo,
pela televisão, dependendo do comportamento deles, porque
querem vir para cá nos ditar regras. Querem votar uma resolu
ção, na ONU, consubstanciando as idéias do Presidente Miter
rand, de que o conceito de soberania sobre a Amazônia tem
de ser revisto, já que só circustancialmente a Amazônia está
no Brasil. Isto ele disse - todo mundo sabe - e tem sido
objeto da preocupação nossa e da ação deles.

Enquanto nos estamos preocupados, eles estão agindo.
Agora mesmo, nove Congressistas americanos entraram com
uma moção, ditando normas. Vão acabar confinando o amazô
nida naquela região! Recomendam ao Governo brasileiro aca
bar com os créditos, os financiamentos e os incentivos à produ
ção na região. Essa gente não 'vê que o modelo da Sudam,
que é conseqüência da antiga Sphevea, é cópia do trabalho
de recuperação e de desenvolvimento do Tennessee Valley.
O modelo foi traduzido e adotado como o projeto inicial
da Sphevea. Quer dizer, lá no Tennessee eles fizeram, mas
nós não podemos fazer na Amazônia. Lá eles podem dar
incentivos; nós não podemos.

Esta é a realidade: há um complô, e é quanto a isto
que temos de despertar. Por quê? Porque chegam a alegar
até que o Brasil está fazendo renúncia fiscal, que o Tesouro
Nacional faz renúncia fiscal para manter a Zona Franca de
Manaus.Não faz renúncia fiscal coisa alguma! A Zona Franca
de Manaus produz para este País, em troca de uma cota de
1 bilhão de dólares, que é paga, não é de graça: 1 bilhão
de dólares, dos 9 bilhões de dólares. Compra seis bilhões
de dólares, em média, no mercado nacional; em conseqüência,
deixa-se de importar 9 bilhões de dólares. Quanto custaria
ao País conseguir 9 bilhões de dólares em divisas, se importasse
aquilo que a Zona Franca produz? E o que ela gera de trabalho
no mercado interno? Porque, com as importações, estamos
pagando o trabalho estrangeiro, importamos até impostos es
trangeiros! Alegam renúncia fiscal, mas não vêem que o Esta
do da Amazônia de maior arrecadação federal é o Estado
do Amazonas.

Então, não existe isso. E esquecem que, por quase 40
anos, a Amazônia, que, naquele tempo, era o Amazonas e
o Pará, especialmente no período de 1884 a 1914, esses vinte
anos maciços, contribuia com 40% do total das divisas brasi
leiras e só usava 12% delas! Esquecem que ajudamos a cons
truir todo o Sul do País, que fomos responsáveis peja base
econômica do desenvolvimento brasileiro no pós-República.
Disso ninguém se lembra! Esquecem que aqueles 40% de
divisas representavam, em impostos, 52% do Orçamento Fe-
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deral e que, durante 5 anos, o preço do café foi sustentado
às custas da borracha da região! Ninguém se lembra disso.
Então, acham que estão nos fazendo um grande favor, a nós,
que garantimos que aquela região seja brasileira hoje, região
que representa mais de dois terços do País!

É 'muito baixo o custo que o País paga para ter a Amazô
nia. Se contabilizarmos isso em termos reais em sacrifícios
sociais, em desconforto é muito baixo o custo que o Brasil
paga para ter a Amazônia. Um homem do interior da Ama
zônia tem um índice de conforto quarenta vezes inferior ao
do homem de igual condição em qualquer país do Primeiro
Mundo. E esse homem Não reclama! Esse homem emociona,
quando ao chegarmos àquelas localidades o vemos hastear
a Bandeira Nacional e cantar o nosso Hino. Esse é brasileiro!

Isto é que eu defendo, e por isto sou combatido, porque
tenho coragem de dizer que o que queremos é o aproveita
mento daquilo que Deus nos deu. A terra sem o homem.
Há uma passagem blblica que diz: que Deus viu a terra e
ela estava' fria, sem vida. Então, criou o homem, c, como
o homem não podia ficar sozinho, de sua costela fez a mulher.
Isto significa o quê? Que a terra só tem significado porque
nós existimos; nós, gênero humano, somos o centro da ecolo
gia; somos o princípio e o fim de tudo.

Portanto, em vez de nos preocuparmos com as árvores
e com os jacarés, como o principaL vamos nos preocupar
com o homem, para que então eles cuidem das árvores e
matem os jacarés que não sejam bonzinhos.

Há pouco tempo, um organismo federal encaminhou um
expediente ao Secretário de Meio Ambiente, com uma queixa
do Município de Nhamundá, de que os jacarés estavam aca
bando com a população e com os peixes! Um jacaré adulto,
de 4 metros, come 60,80 quilos de peixe por dia. Violenta
princípio de que nenhum animal come, por dia, mais do que
5% do seu peso. O jacaré come mais, é de uma voracidade
fantástica, porque tem um processo digestivo muito rápido.
Então, o Prefeito de Nhamundá fez um expediente, pergun
tando a determinado órgão federal o que fazer, porque foi
proibida a matança do jacaré. Quer dizer, os jacarés estavam
lá comendo os animais e comendo gente também. Aquele
órgão, então, perguntou aO Secretário de Meio Ambiente

o que fazer. E é capaz de o Secretário de M,eio Ambiente
responder: deixem o jacaré comer gente. Isso é uma constante,
lá na Amazônia. Essa gente é tão fora da realidade que defen
de essas teses absurdas.

Defendo a tese de que se pode fazer o manejo sustentando
da floresta. Podemos aproveitar a floresta e até melhorá-la.
No Pará e no Amapá já há muitos trabalhos nessa linha.
Já há plantio de mogno, de freijó, em extensões fantásticas
e com resultado extraordinário. Já temos exemplos que pro
vam que isso pode ser feito. Eu defendo o aproveitamento
e o reflorestamento com os espécimes da região - há muitos
espécimes ideiais para a região - para melhorar a qualidade
da floresta, enriquecê-la.

Temos, no Pará, especificamente no Jari, exemplo do
que se deve e do que não se deve fazer. Quando foi montado
o Projeto Jari, os cientistas, como não eram brasileiros, não
conheciam a nossa realidade, trouxeram o que conheciam,
a gamelina, e a plantaram no Jari. No primeiro e no segundo
ano, ela se desenvolveu bem, porque a raiz ainda estava na
camada de trinta centímetros que existe lá, mas no terceiro
ano, a gamelina cortleçou a declinar..Eles nào entendiam por
Quê. Aí trouxeram o pinus caribe e o associaram à gamelina.

Ás duas espécies combinaram. Isto mostra que não se deve
plantar um espécime só. Talvez esta tenha sido uma das causas
de os últimos plantios de borracha (com exceção daqueles
investimentos cm seringais na Av. Paulista e em Copacabana)
não terem dado certo. É que é preciso fazer um plantio asso
ciado na região. Então, essa tloresta de gamelina e pinus
caribe desenvolveu-se muito bem, lá no Jari. E, segundo os
botânicos, a única contradição ecológica observada foi que,
nessa floresta homogênea, os veados não cruzavam. Foi a
única observação que eles fizeram. Com o resto da fauna,
correu tudo bem. Mas é preciso fazer o manejo sustentado
na floresta. (Risos.)

Mas eu dizia que a tloresta pode ser manejada, melho
rada, enriquecida. Pode-se melhorar a atmosfera. Pode-se
fazer mineração sem degradação. Contam muitas histórias.
Outro dia, determinado jornal, lá da terra mesmo, publicou
o depoimento de um suposto cientista de que as águas do
rio Negro estavam sendo contaminadas por mercúrio prove
niente da exploração de cassiterita, no rio Pitinga, um afluente
do Negro. Ora, na exploração de cassiterita não se usa mercú
rio. Esse mineral é lavado com a própria água do rio. (Risos.)
Isso é para se ver a que ponto chega a ignorância e a maldade
de determinadas pessoas. Tiram essas coisas do ar, inventam.
O mercúrio é usado em determinadas áreas de garimpo e
faz mal porque não é usado com a técnica necessária.

Somos um País fantástico: a Companhia de Recursos Mi
nerais, que é um órgão do Governo, desenvolveu um processo
para purificação das aglomerações de ouro, usando um apare
lho barato, que evita a contaminação do meio ambiente e
do homem, porque o mercúrio penetra na pele e a contami
nação é irreversível. Nossos garimpeiros não o utilizam: os
colombianos, sim. Quer dizer, tomamos os cuidados necessá
rios, uma empresa organizada pode realizar exploração mine
ral com recuperação da área inicialmente degradada. Um tra
balho como csse está sendo desenvolvido na região do Pitinga,
foi elogiado até pelo lbama. E vêm nos chamar de poluidores!

Todas as estatísticas mostram que 56% da população at
mosférica são conseqüência dos gases emitidos pelos veículos
automotores. Por que, então, em vez de usar motores que
fazem 6,8 quilômetros, no máximo, por litro de combustível,
não se utilizam os motores - já desenvolvidos, mas ainda
não comercializados - que fazem 16,20 quilômetros por litro
de combustível, o que reduziria pela metade a poluição? Por
que isso prejudicará o negócio do petróleo, pois reduzirá pela
metade o consumo de gasolina no mundo e, conseqüente
mente, diminuir~ o lucro das companhias de petróleo. Então,
não interessa. E melhor difundir a idéia de que a floresta
amazônica funciona com um radiador para a fuligem deles,
O problema é este: o mundo desenvolvido é que polui. Inven
tam histórias. Toda uma teoria foi desenvolvida sobre o buraco
na camada de ozônio da atmosfera terrestre. Dizem "Ah,
a Terra esta ameaçada, o buraco está aumentando".

No ano passado, o buraco diminuiu. Eles ficaram perple
xos, sem saber por quê. O pior é que este ano descobriram
que, em Marte, o buraco na camada de ozônio é maior que
o da Terra. E já não há automóvel, não há fábrica, não há
floresta amazônica, não há Gilberto Mestrinho. E o buraco
é maior ainda! Quer dizer, há muita coisa a descobrir, a apren
der. Muitas das coisas que são ditas falsas, e há muita coisa
por fazer. Esse é o nosso trabalho.

Lembro-me e sempre cito este caso - de que, quando
Galileu disse que a terra era redonda, ao status científico
da época, que se baseava em crenças diferentes, à classe domi-
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nante não convinha essa teoria. Galileu foi condenado ao
fogo. Depois, constatou-se que a terra era redonda mesmo.
Assim é o caso da Amazônia.

Mas vamos, agora, às evidências finais: existe desmata
mento na Amazônia e, em função disso, risco de desapare
cimento da floresta? Falso. Não existe Orellana 1524. pouco
depois do desaparecimento do Brasil; teve aquela alucinação.
disse ter visto as ama~onas e tal. Isso faz quase 500 anos!
Hoje, depois de se contruirem cidades, estradas, projetos
agropastorais, vilas etc não há nem 12% de área desmatada
em toda a Amazônia! O Amazonas tem só o, 0,8% de-sua
superfície desmatada. Portanto, essa história que contam é
totalmente falsa. Não há esse desmatamento.

Faziam queimadas? Faziam, sim. O homem, para limpar
sua roça, área desmatada já há dez anos, tem de queimar
o refugo, porque não tem instrumentos, não tem crédito.
A discriminação é tamanha que, se V. Ex~' se derem o trabalho
de verificar. verão que os preços mínimos na Amazônia corres
pondem a metade dos preços mínimos em outras áreas do
País. Nem a Ministra da Fazenda sabia disso. Mostrei isso
a S. Ex~. É discriminação contra nós: além de sermos pobres,
de morarmos longe, vamos ter de morrer de fome? Por que
isso? Ele disse: "Vou mandar rever isso." Infelizmente, há
toda uma orquestração consciente ou inconsciente. Esta é
a verdade. Se pudesse dizer: "vocês saiam daí, deixem aí",
seria o ideal de muitos. Portanto, também não há o desma
tamento.

É possível o desenvolvimento da Amazônia? É possível,
em benefício da própria humanidade. Há espaço para a ocupa
ção da Amazônia? Há Amazônia precisa de gente - e de
muita gente e para se desenvolver sem o perigo da depredação
tecnológica, recursos, disso ela precisa. Do que a a Amazônia
não precisa é dos falsos defensores dos índios e da floresta,
os chamados gigolôs da Amazônia.

Correndo o mundo encontra-se uma série de companhias,
de empresas, de sociedades de defesa da Amazônia, vendendo
tudo em seu nome desde papelão com marcas de chope a
faixas, camisas, tudo para "defender a Amazônia. Nil semana
passada, em Paris, ofereceram esses artigos a mim, o Gover
nador do Amazonas. (Risos). Lá, eles confundem Amazonas
com Amazônia. "Amazonie. "Ah, Governeur de "L'Ama
nie?" Eu disse: É, Governeur de L'Amazonie". (Risos) É
assim! Há um assalto em nome da Amazônia, contra os nossos
interesses. Vêm os cantores, fazem os shows: correm o mundo
levantam uma fábula; depois brigam com o Raoni. Aí, os
índios também brigam com o Raoni, porque ele também não
chegou lá com o dinheiro. E fica toda essa confusão, tudo
em nome da Amazônia!

Mas eu acredito que o papel desta Comissão de Defesa
Nacional, de procurar se inteirar, de ir ver a realidade Amazô
nica e de sentí-Ia... Eu sempre digo: a gente só pode falar
em Amazônia sentindo-a porque lá as coisas são diferentes!
Os rios da margem direita são de água branca, os da margem
esquerda são de água preta; quando a margem esquerda en
che, a margem direita esvazia. As distâncias são fantásticas.
Só o rio Amazonas tem, de um lado para outro, longitudi
nalmente, 3.600 quilômetros, em linha reta. Isso é distância!
Mas se, por exemplo, formos da fronteira do Amazonas com
o Acre, pelo Juruá, até a foz, que está a 500 quilômetros
de Manaus, por barco, são 3,642Km, por causa das voltas
que o rio dá. Então, não se pode olhar a Amazônas - e muita
gente a olha - com a mentalidade de quem vive em aparta
mento. Temos de olhá-Ia com a mentalidade de quem vive

no campo, no mundo. uma mentalidade grandiosa, porque
as distâncias são imensas; a floresta. em sua pujança. diminui
o tamanho da gente! Aqueles rios, cujas margens não se
vêem... Há lugares, no rio Negro, que medem 40 quilómetros
de uma margem a outra! Cinco braças! Tudo isto é diferente.
Só vendo é que se entende. Como é que um cientista ou
um homem que vive na Europa, em Nova Iorque, vai entender
um rio de 40 quilômetros de largura? E, ainda, que esse rio,
na época da vazante, só tem profundidade de dois palmos
d'agua; e que, na cheia. em alguns lugares, chega, às vezes,
a 70.80 metros de profundidade? O trabalho que esta Comis
são esta fazendo indo lá. sentindo a Amazônia, conversando
com os homens da Amazônia, faz com que o Brasil passe
a compreender a realidade amazônica. E V. Ex~" através
das próprias conversas com os colegas. irão instrumentando
as decisões dos colegas naquilo que é de interesse da Ama
zônia.

O que queremos é aliados na luta, luta que não deve
ser só nossa, os amazônidas, mas de todos os brasileiros.
Felizmente, a Amazônia é brasileira! Para terminar, quero
dizer o seguinte; toda essa pseudociência que prega "amazo
nismo", ecologia em relação à Amazônia, está sendo ~esmora

lizada por uma outra ciência (ou arte, não sei ... E ciência
e é arte), embora tenha a ver diretamente com o assunto.
Quem será está desmistificando tudo isso é a Arqueologia.
Está mostraJ1do que até mesmo aquela teoria de que os índios
brasileiros descendem dos malásios, que vieram pelo estreito
de Behring, durante a última glaciação, pode ser falsa, pois
encontraram em Picos, no Piauí, um fóssil de um homem
com 43.000 anos de idade, e a última glaciação ocorreu há
10.000 anos apenÇls. A Arqueologia descobriu também a exis
tência de um homem culturalmente desenvolvido há 13.000
anos, em Santarém. no Pará, além de indícios de uma intensa
atividade agrícola, de grandes contingentes humanos, na Ama
zônia peruana e na Amazônia colobiana, há 8.000 anos, antes
do Período do Incaíco, que começou há 3.000 anos. E hoje
já se sabe que a cerâmica Marajoara não, é de origem Maia
nem asteca. como chegaram até a pensar. E de uma civilização
anterior a esses povos os sinais gráficos não coincidem nem
com os dos Maias nem com os dos astecas nem com os dos
incas. Agora estão pesquisando essas recentes descobertas.

Resumindo: desenvolvem teorias sobre a Amazônia, por
que não a conhecem. Desenvolver uma teoria sobre a Ama
zônia sem a conhecer é tolice, porque a teoria é conseqüência
da observação de um fato que se repete sob determinadas
condições. Como se pode desenvolver uma teoria defensiva
sobre a Amazônia se ela ainda se encontra em mutação? Há
rios na Amazônia que ainda não têm leito próprio. Estão
abrindo seu leito, é uma terra recente.

Caros amigos, fico profundamente grato à Comissão de
Defesa Nacional pela oportunidade que me concede de aqui
vir para ser ouvido por pessoas que estão interessadas em
ajudar minha região, em viver nossos problemas e trabalhar
pensando efetivamente na grandeza do Brasil. Devemos amar
efetivamente este País, e não só construir metáforas ou ufanis
mos. O Brasil é um país fantástico, extraordinário, como todos
nós sentimos quando estamos lá fora, mas ele depende de
nós, e a Amazônia muito mais.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Sr. Governador, a clareza de sua exposição, a franqueza,
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a lealdade. a coragem com que V. Ex' diz as coisas. tenho
certeza, tocou a sensibilidade dos membros desta Comissão.
que desejamos. assim como V. Ex' desde o instante em que
chegamos a esta Casa Legislativa. não ficar apenas na preocu
pação mas partir para a ação. É o que estamos fazendo. inclu
sive ao trazer V. Ex' a esta Comissão para fazer essa belíssima
exposição. que, como disse. tocou a sensibilidade de todos.
o que será evidenciado agora. ao iniciarmos os debates.

Para tanto. concedo a palavra ao Deputado Fábio Meire
nes, primeiro inscrito.

O SR. DEPUTADO FÁBIO MEIRELLES - Sr. Presi
dente da Comissão, Deputado Maurício Campos, Sr. Gover
nador Gilberto Mestrinho, a exposição de V. Ex" permita-me
afirmar. é como os rios da Amazônia: cristalina. não há o
que discutir. E entendemos mais, Sr, Governador, que preser
var a Amazônia é dever de todo homem brasileiro. V. Ele'
afirmou ser o custo que pagamos para manter a Amazônia
e desenvolvê-la o mínimo que cada rincão brasileiro pode
fazer por ela. Portanto. então desde logo, ao Sr. Presidente
e aos membros da Comissão, para discussão futura, que sensi
bilizemos o Sr. Presidente da República não só para a conclu
são do projeto Calha Norte, mas para que os organismos
governamentais a ele integrados também cumpram a sua par
te.

Lembro-me de que há 3 anos participamos de uma reu
nião da Organização Internacional do Trabalho. em Genebra,
na qual sofremos grande pressão de outros povos no sentido
de que o Brasil ratificasse suas posiçôes relativas a povos
e nações. O fato mais relevante era a intenção de identificar
esses povos e nações no território brasileiro. Obviamente.
aquela delegação jamais poderia concordar em votar dessa
maneira, e. para tanto, tivemos a unidade da representação
brasileira. O Embaixador Ricupero expressou, à época. com
muita competência o pensamento dessa representação.

Quando se fala dã degradação da Amazônia, esquece-se,
Sr. Governador, que a maior degradação está no Sul do País.
nas erosões das nossas terras. na perda de nossas terras cultivá
veis, porque ainda não há um projeto amplo para sua recupe
ração.

Deixo, pois, nosso pensamento, nossa compreensão, nos
sa solidariedade e participação, porque entendemos, na sua
fala. que nada ficou sem resposta. Pelo contrário, entendo
que qualquer projeto de reservas deve ser aprovado quando
absolutamente necessário e com a efetiva participação e orien
tação dos Governos da área.

Por tudo isso, Sr. Governador, permita-me cansá-lo um
pouco mais para ouvir de perto suas respostas, que. aliás.
já recebemos em sua cristalina exposição. Entretanto, pergun
to: Existem projetos pecuários devastando a floresta amazô
nica, e queimadas destruindo as florestas de seu Estado? Como
receberia V. Ex" modernos projetos agropecuários em seu
Estado?

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Agradeço ao nobre Deputado Fábio Meirelles as referências
feitas. A Amazônia, Deputado, tem muitos campos naturais.
Temos os campos naturais de Roraima. ao norte; temos mais
ou menos 1 milhão e 800 mil hectares de campos naturais
entre o Purus e o Madeira e, por trás de Óbidos, temos campos
que são uma continuação dos campos de Roraima. Então,
podemos desenvolver a pecuária na Amazônia utilizando esses
campos naturais.

"Em segundo lugar, temos áre<ls ideais para bufalinos nas
várzeas. O animal que melhor se adapta à Amazônia, às re
giões alagadiças é o búfalo. que lá tem tido um crescimento
fantástico. Temos campos naturais de canarana na beira do
rio. o capim ideal para o animal. mas só no alagado. O búfalo
come a celulose das árvores e resiste à picada da cobra, peculia
ridades que o fazem melhor adaptar-se à nossa região, com
bons resultados.

Temos, portanto. muitas áreas de campos a serem utiliza
das. antes de derrubar a floresta. Não sou favorável à derru
bada da floresta para fazer campo, por uma razão simples:
a camada humosa da nossa terra na área de tloresta é de
30 cm, em média. salvo em determinadas regiões. Quando
se derrubam as árvores, aquela quantidade fantástica de chu
vas. constantes durante seis meses, esparsas nos outros seis
meses - e a chuva, na Amazônia, quando cai em nossa cabeça,
dói -, vai lavando o solo. Vindo o sol violento na linha
do Equador, resseca tudo. O capim, logo quando se planta,
vem bonito. Mas no primeiro corte e com o pisoteio do boi.
a terra começa a ressecar, o pasto perde muito em qualidade,
o rendimento por hectares cai demais.

Temos. então. de aproveitar os campos naturais, as vár
zeas e uma ou outra extensão de terra preta. Entretanto,
não é inteligente usar a terra preta para criar boi. Hoje, se
formos analisar tecnicamente a criação do boi e a agricultura,
veremos que o rendimento por hectare de agricultura é supe
rior, porque a nossa pecuária está muito sacrificada. Custa
muito caro manter um boi para engorda por quase 4 anos.
Nesse mesmo tempo. tiram-se quatro safras, no mínimo, da
ârea. Por isso desaconselho fazer pecuária derrubando a flores
ta. Devemos. sim. usar os campos naturais, existentes naquela
região, que são muitos.

Quanto à outra pergunta. Deputado. esclareço que o
Amazonas é o Estado menos desmatado do Brasil e, talvez,
do mundo, com 0,8%, segundo dado do próprio Ibama.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Pergunto ao Deputado Fábio Meirelles se ainda tem algum
questionamento.

O SR. DEPUTADO FÁBIO MEIRELLES - Muito
obrigado. Governador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Quero lembrar aos nobres'Deputados que, pelo Regimento,
cada colega tem 3 minutos para questionar o Governador.
Serei bastante rígido na observação desse tempo, para que
todos possam inquirir o Governador e possamos terminar a
tempo de S. Ex! almoçar.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pinheiro Landim.

O SR. DEPUTADO PINHEIRO LANDIM-Sr. Presi
dente, para mim hoje é um dia de alegria, porque tive a
idéia de convidar o Governador Gilberto Mestrinho para esta
Comissão. Consultei S. Ex', que. de pronto. concordou, junta
mente com o Deputado Euler e os demais companheiros da
Comissão. Meu companheiro João Fagundes, num determi
nado debate nesta Comissão, disse que, depois que conheceu
a Amazônia, ficou mais brasileiro. Foi exatamente o que acon
teceu comigo. quando. há 15 anos, como cearense, respon
sável também pela ocupação da Amazônia, conheci a região
amazônica: tornei-me mais brasileiro. Tinha muito o que per
guntar a V. Ex', mas sua exposição foi tão completa que
me tirou a oportunidade de qualquer indagação. As que farei
já serão a respeito do que V. Ex' disse aqui hoje.
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Nossa preocupação com a Amazônia é muito grande,
Governador, como brasileiro e como amazonense visitante
e conhecedor de quase todos os Estados daquela região, não
só das cidades, mas do interior. Gostaria de dizer a V. Ex'
que, ao ler grandes jornais do Rio e de São Paulo sobre
os problemas da ecologia da Amazônia, fico a indagar: Será
que esses jornalistas pelo menos já sobrevoaram a selva ama
zônica? Vejo que não, porque o que escrevem não traduz
a verdade.

Por esta razão, quero parabenizar V. Ex' por sua expla
nação. Foi muito oportuna a presença de V. Exª, hoje, aqui
nesta Comissão.

Gostaria de enfatizar um ponto que V. Ex' mencionou,
com relação aos 9 milhões de hectares destinados a reserva
indígena na fronteira com a Venezuela, no Estado de Rorai
ma. Naquela área, pelo que sei, há uma grande reserva de
ouro ou de diamantes. Existem também várias malocas, dis
tantes uma das outras, e não é necessário fazer pesquisa para
se saber onde há ouro, diamante ou cassiterita na região,
basta ir na reserva indígena. Gostaria de saber de V. Ex'
as razões pelas quais essas reservas são tão grandes e o porquê
da localização das malocas nessas áreas.

o SR. GILBERTO MESTRINHO - O nobre Deputado
refere-se àqueles índios chamados yanomanis, que pertencem
a três grupos. Não são um grupo só, mas três. Segundo levanta
mento feito pelo Exército, três mil seiscentos e poucos índios
efetivamente vivem entre Roraima, Amazonas e a fronteira
com a Venezuela. Estão localizados 200 aqui, 120 ali, 300
acolá, pois não há grupo indígena com 2 mil índios. Há somen
te no Solimões, onde organizei uma comunidade e coloquei
uma usina elétrica. Então, lá estão 3.024 índios, devido às
vantagens que a energia elétrica levou, como escolas, televisão
etc.

Houve uma fase em que se procurou pesquisar a Ama
zônia através de pesquisadores independentes e, onde apare
cia uma ocorrência mineral, dois dias depois, levavam os índios
para essa área, às vezes até de helicóptero, e diziam que
aquela era uma terra de índio! E ficou, assim, impedido o
aproveitamento. E agora inventaram um motivo para justificar
a continuidade da reserva: porque eles são espalhados. Que
rem, então, a demarcação que abrange 9 milhões de hectares,
porque inventaram agora a perambulação continuada, para
justificar essa imensa reserva que depois passária para... Aí
é que está o segredo de tudo: região muito rica, desde as
lendas incaicas. Ali, segundo a história está o lago dourado,
onde o imperador tomava banho, quando era coroado, e saía
dourado o rei-sol, Tupac. Aquela área é riquíssima. Já vi
\!ma pepita daquela área de 400 gramas. Então, é preciso
não'explorar aquilo, porque, todos os indícios são de que
os veios primários de toda a riqueza que foi dos Incas, que
foi nossa;foi.para a Espanha, foi para Portugal, o jazimento
primário, quer dizer, a mina efetiva, porque tivemos uma
Amazônia muito aluvial, quer dizer, a câmara de cima, estar
naquela região ali perto da Cabeça do Cachorro, em direção
a Roraima. Ali está o jasmim que tem mais do ouro da Ama
zônia.

Mas há interesses. Quando houve esse movimento, surgiu
um çmtro por trás. Naturalmente essa gente muito civilizada
da Africa do Sul quer preservar o nosso índio, eles que não
são racistas, não são nada, financiando uma campanha em
_~fesa do índio brasileiro, para ninguém tocar nele. Isso é

uma jogada que querem fazer com os pobres dos índios yano
manis, que estão lá, doentes, que querem melhorar de vida.
O índio quer implemento agrícola, tecnologia. Ele não quer
santinho, pai-nosso; ele quer ter um mínimo de qualidade
de vida. E falo isso com toda a tranqüilidade, porque já dei
caminhão para tribo de índio, já coloquei energia em tribo
de índio, já dei machado; só não dei serra elétrica. Outro
dia, aconteceu algo interessante: cheguei numa tribo, e, depois
daquela festa, o tuxaua me chamou e pediu-me uma moto
serra. E eu perguntei: "Mas você, índio, pedindo uma moto
serra? "Ele me disse: "É, estou cansado do machado!" Vi
honestidade nele, mas não lhe dei a moto-serra.

Essa é a realidade indígena da região.

O SR. DEPUTADO PINHEIRO LANDIM - V. Ex'
tem um levantamento ou uma idéia da potencialidade mineral
da Amazônia e quais os tipos de minérios ali existentes?

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MAESTRINHO
- Os estudos variam. Eles calculam entre 1.6 e 3 trilhões
de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mauricio Campos)
Muito obrigado. Na seqüência vamos ouvir as questões levan
tadas pelo Deputado Heitor Franco.

O SR. DEPUTADO HEITOR FRANCO - Sr. Presi
dente, Sr. Governador, antes de qualquer questionamento
queremos externar os nossos agradecimentos pela afetuosa
acolhida que tivemos no seu Estado ainda na semana passada
por parte de V. Exª, de sua equipe e de todo aquele povo
irmão e maravilhoso que habita a nossa Amazônia. Nosso
agradecimento, também, Sr. Governador, por tão brilhante
palestra pronunciada hoje, aqui, a respeito da Amazônia e
dos seus problemas.

, Sr. Govenador, confesso-lhe que nos emiquecemos, so
bremaneira, todas as vezes que temos contatos com homens
da sua envergadura e que tão bem representam aquela região
maravilhosa do nosso País.

Sr. Governador, c9mo lhe dizia, na semana passada esti
vemos na sua região. Eramos uma delegação de Deputados
e Senadores que para lá fomos para conhecer mais de perto
a problemática amazônica. Quando partimos daqui, Sr. Go
vernador, levamos conosco um elenco enorme de questiona
mentos. O modismo que se cria no Sul do País, bem como
no resto do mundo, nos informa, nos dá a conhecer uma
série de aspectos que não conferem com a realidade. Partimos
daqui querendo investigar na Amazônia aquilo que foi tão
bem explicado por V. Ex;, o problema das queimadas, o pro
blema do cólera, o problema da ecologia e tantas outras coisas.

Sr. Goverandor, sou testemunho de que vimos fumaça
apenas'uma vez na Amazônia. Curiosamente, quando voáva
mos em um avião Búfalo, da FAB, exatamente de Vila Biten
court para'São Gabriel, a fumaça que vimos era dentro do
avião, Sr. Governador, não fora dele. E quando já estavamos
espantados e aturdidos com aquela fumaça, o pessoal de bordo
nos tranqüilizou dizendo que não era nenhuma queimada,
mas apenas o ar condicionado do avião que se manifestava
para dentro, criando aquela situação.

Da mesma maneira, Sr. Governador, só vimos manifes
tação do cólera uma vez em toda a andança que fizemos
pelo Calha Norte, na Amazônia Ocidental. E nessa ocasião
vimos alguns casos que ecIodiram todos a um só tempo, exata
mente no momento em que deveríamos decolar de São Gabriel
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para Surucucus e. posteriormente. para Boa Vista. A eclosão
do cólera ocorrcu alí. exatamente porque nos vimos privados.
naquele instante. por uma pane no sistema de rádio-comu
nicação do avião. que não nos permitiu. evidentemente. com
pletar o nosso intento. Portanto. Sr. Governador. queimadas
e cólera, asseguro-lhe que. em absluto. em momento algum.
testemunhamos.

Gostaria de dizer-lhe. Sr. Governador. como médico que
sou. que as minhas atenções estavam definitivamente mais
voltadas para o problema do cólera. O Sul do País faz eco
- não ecologia. mas eco - com o rcsto do mundo. para
os cuidados com relação ao cólera. Sr. Governador. como
médico posso lhe afirmar quc o cólera é uma patologia que
exige alguns cuidados. mas. em absoluto. nada disso que vêm
falando. O que existe é um modismo. e um modismo hipócrita
e farisáico. As atenções do Sul do País c do resto do mundo
se voltam. hoje. para o problema do cólera na Amazània.
porque temos medo de que venhamos a ser atingidos pelo
cólera através do Amazonas. E daí levantamos uma falação
enorme com relação aos problemas de saúde na Amazônia.
Mas. Sr. Governador, V. Ex' sabe perfeitamente bem que
não está no cólera o grande problema de saúde da Amazônia.

Falamos tanto a respeito do cólera. e lhe disse ainda
há pouco. e hipocritamente quero justificar-me. porque. ao
lado dessa hipertrofia que queremos dar ao problema. nem
ao menos nos lembramos que os grandcs problemas de saúde
da Amazània não estão no cólera, e sim nos milhões. provavel
mente. de casos de malária que estão matando. todos os dias.
os nossos irmãos (palmas.), sem falar nos problemas das outras
endemias. como por exemplo a hepatite, a esquisotossomose,
a verminose. as doenças carcnciais. Essas doenças. Sr. Gover
nador,lá estão matando e cegando as nossas populações ribei
rinhas e também os índios. e aqui nunca ouvimos falar. por
exemplo, no caso da oncocercose. Portanto. Sr. Governador,
com essa hipertrofia pretensiosa a respeito do cólera. esvazia
mos. como nas suas palavras. a Amazônia, nesses últimos
meses, privando-a dos recursos que lhe são levados através
do turismo.

Sr. Governador, faria uma pergunta, pelo menos, perti
nente a essa área. Em que pese todo esse prejuízo que houve,
economicamente, para a nossa querida Amazônia, houve pelo
menos uma compensação, especialmente por parte do Go
verno Central, com o fornecimento de recursos para que pelo
menos se faça um saneamento básico mais eficaz?

O segundo questionamento: ainda na crista desse modis
mo que criamos no Sul, vem um outro problema. que é a
ecologia, essa ecologia que estamos desenvolvendo aqui, Sr.
Governador, porque aqui temos muitos ecólogos fazendo eco
logismo, e não ecologia: aqui discute-se ecologia, Sr. Gover
nador, no balanço de duas ou três pedras de gelo que sobrena
dam num copo de uísque para ecologistas instalados em ricas
boates ou. então, em requintadas bibliotecas! (Palmas.)

Sr. Governador, faremos uma ECO-92. Deverá essa
ECO-92 discutir os problemas da Amazônia. mas por homens
instalados, aquartelados em Copacabana. Daí pergunto: por
que não a ECO-92 na Amazônia?

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
O depoimento do nobre Deputado me sensibiliza muito. por
que, além da autoridade de um delegado do povo. tem a
autoridade de médico. Confesso que. primeiro, sentimos, no
noticiário da televisão, a torcida para que aparecesse o primei
ro caso de coléra. Lembro-me de que quando apareceu o

primeiro caso de cólera, as televisões o lançaram como se
fosse um gol do Pelé. A notícia se espalhou e tivemos e ainda
estamos tendo prejuízos grandes.

Mas isso satisfaz aquela idéia do esvaziamento da região.
O Governo Federal se fez presente, o Ministro compareceu
duas vez, o chefe das endemias foi para lá e fizemos trabalhos
em conjunto. O Prefeito de Tabatinga se queixa muito de
que ainda não teve ajuda. Porém, há uma promessa de auxílio
na montagem de um sistema novo de captação de águas em
Tabatinga. Há uma promessa de que o Sesp vai montar uma
série de fossas sépticas naquela área. Dei a idéia, também,
da instalação de poços artesianos nas comunidades. Há uma
promessa. até. de liberação de recursos. Acredito que isso
vai ser implementado e. tomara que aconteça antes que o
cólera desapareça de vez, porque há mais de dois meses que
não temos casos. Pelas medidas adotadas e pelo andamento
dos processos. acredito que chegue algum recurso para essa
prevenção. embora confesse que enquanto houver as atuais
condições de pobreza na Região Amazônica, aquela miséria
endêmica no interior. não poderemos fazer muita coisa, por
que o próprio espaçamento da população, pela falta de senti
mento gregário. contribui para a dificuldade do atendimento.
Mas, nas conmunidades com maiores aglomerados humanos,
é possível fazer-se. Se trabahamos em conjunto, Governo
Federal e Estados, poderemos resolver os problemas, porque,
quando há vontade, é possível.

Mas. o problema é o que V. Ex" disse; seria importante
que Sucam, que é um órgão federal, tivesse recursos para
combater essa recidiva da malária, que veio com muito maior
resistência. Os remédios tradicionais de combate à doença
já não causam efeito, têm que ser mais fortes. E em determi
nadas áreas em que não havia malária ela está aparecendo.
Temos intensificado muito o combate ao sarampo. Essa doen
ça matava muito na Amazônia. e hoje, com a vacinação feita
em alta escala, já não existe risco tão grande. Mas as doenças
na Amazônia, sabidamente, são causadas pela pobreza, pelas
más condições sanitárias. pela água mal tratada, da beira do
rio. às vezes da beira da lagoa. Esse é um processo demorado,
porque o Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadra
dos, 150 milhões de hectares. e atender a todos é difícil. Por
isso é que digo que é necessária a ocupação.

O nobre Deputado falou de doença que ataca no alto
Rio Negro, a oncocercose, que é transmitida por um mosquito
e leva à cegueira. Até hoje não há uma maneira de evitá-Ia,
porque naquela região há muito mosquito. No rio Negro,
por exemplo, o carapanã, mosquito transmissor da malária,
não prolifera, mas há outros mosquitos que causam essas ou
tras doenças. Por isso é que falo da dificuldade dessa gente
que não conhece a Amazônia falar sobre a Amazônia. Há
também, numa ilha do rio Negro. um determinado mosquito
que não existe em lugar algum do mundo. Até critiquei, certa
vez, o Impa, porque fez um estudo muito grande e demorado
sobre o problema, e eu argumentei dizendo que, se esses
mosquitos estavam ali há milhares de anos, era melhor não
mexer com eles e gastar dinheiro em outra coisa. porque
seria perda de tempo.

Essa é a primeira resposta.
A segunda é sobre a Eco-92. O Brasil está sendo apenas

o hospedeiro dessa conferência. Estão tomando as decisões
lá fora. vão fazer a reunião no Rio de Janeiro, trazem as
teses - não sei nem que tese o Brasil tem - e talvez o
Brasil participe da abertura dos trabalhos através do Presi
dente da República. Depois disso acho que o Brasil não terá
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nem assento à mesa, porque o movimento está tão desani- que há cólera lá em Tabatinga - não em Manaus, mas em
mado, vemos a coisa tão distante, que não acredito na partici- Tabatinha - para que as autoridades acordem para o proble-
pação brasileira na Eco-92. Acredito na vinda de uma porção ma, porque o cólera não é a doença em si, não é o vibrião
de gente para o Brasil, dizendo: "o mundo quer isso, isso colérico, mas a cólera que lá existe é a do esquecimento
e isso", e acabou a Eco-92! Depois eles vão dizer que chegaram com que esta Nação, ao longo de dezenas e dezenas de anos,
aqui, viram e a Amazônia tem que ser assim, assado e acabou. nos penitenciou. (Palmas.) Hoje V. Ex~ conta não somente
Essa é que é a realidade. Nós, da Amazônia, estamos inteira- com os setenta e três Parlamentares da Amazônia, mas tam-
mente fora de movimento. bém com um contingente enorme de Parlamentares desta Ca-

Consegui incluir na comissão brasileira, através de um sa, que querem defender a Amazônia para o Brasil.
órgão, um homem do nosso Estado que conhece o problema. Eu tinha algumas questões para formular a V. Ex!, mas
Mas as reuniões, até agora, não têm tido maior resultado algumas delas foram prejudicadas porque, ao longo de sua
e não se tem discutido nada além do sexo dos anjos. E, como explanação, elas já foram respondidas. Ficaram duas, que
no Amazonas nós temos poucos anjos, esse problema também acho muito pertinentes. Primeiramente, quero saber o que
é relativo, é pequeno. V. Ex! pensa a respeito do zoneamento econômico-ecológico.

Em segundo lugar, gostaria de saber se V. Ex~ se alisfaria
O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) - no exército do General Santa Cruz, no caso da vietinamização

Consulto o Deputado Heitor Franco se S. Ex! está satisfeito da Amazônia, para a preservação da integridade nacional.
com a explanação do Sr. Governador. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Euler Ribeiro. O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO-
O SR. DEPUTADO EULER RIBEIRO _ Sr. Presi- Vou ser pelo menos cabo.

dente, Sr. Governador, hoje para mim é um dia muito espe- O SR. DEPUTADO EULER RIBEIRO - Muito obri-
cial. O Governador Giolberto Mestrinho é testemunha de gado.
que, durante as nossas conversas, sempre digo que cada vez O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO-
que vai um contingente de Parlamentares ao Amazonas e Eu diria ao Deputado Euler Ribeiro que nós, da Amazônia,
à Amazônia, na sua volta temos mais adesões. A prova disso principalmente do Amazonas, sabemos, por tradição, que não
está aqui no contexto das afirmações feitas pelos meus colegas devemos esperar muito de fora. Eu, pelo menos, pela prática
Parlamentares. Quero parabenizar o Heitor, meu colega médi- de governo. Fui Governador do Amazonas duas vezes. Na
co, que fez o retrato epidemiológico da Amazônia, dizendo primeira vez, muito novo ainda, tive a felicidade de governar
que o cólera é de somemos importância. O que é de grande com os Presidentes Juscelino, Jânio e Jango - tempo do
importânci,a; realmente; são as end~mias, daquela reg~ão, co- Governador Mauro Borges, que foi meu hóspede em Manaus.
mo, ~ malar~a.' a hepatIte b, que e ternvel, a vermmose e Com o Presidente Juscelino, ti.~~ alguma ajuda federal. Ele
a cane dentana. - - era aquele tipo bonachão, o Mmistro da Fazenda, Sebastião

Quando se começou a falar na chegada do cólera no Paes de Almeida, era muito meu amigo e acertávamos alguma
Brasil, fiz um pronunciamento na Câmara dizendo que de coisa para o Estado. Depois vieram os Governos Figueiredo
todo o mal há que se extrair um bem. Estava torcendo para e Sarney. Quando veio o Governo Figueiredo, esse não podia
que o cólera chegasse ao País, porque só assim, talvez, hou- me ajudar porque eu era Oposição e ele era da Revolução.
vesse detenninação e vontade política e uma atenção maior Apesar de ele me tratar muito bem, é meu amigo até hoje,
para com a Amazônia. Começamos a trabalhar, juntamente não pôde me ajudar. Depois veio o Governo Sarney e esse
com técnicos do Governo do Amazonas _. inclusive está aqui também não me ajudou nada, porque o Planalto queria um
presente o Diretor da Companhia de Saneamento, Dr. Ivo candidato à minha sucessão e eu quis outro. Então, suspen-
Brasil - e fizemos programas, projetos e planos de sanea- deram o repasse de verbas para o Amazonas, até as verbas
mento, porque o cólera é uma doença resultante da falta constitucionais. Daí eu estar habituado a não contar muito
de educação, da promiscuidade e da falta de saneamento, com recursos federais.
que é a convivência dos nossos caboclos, e que V. Ex!' agora Quanto ao mais, Deputado Euler Ribeiro, eu gostaria
constataram, E até hoje, apesar de o Ministério da Saúde que V. Exª, ao invés de dizer que lá tem cólera, dissesse
ter estado lá e, junto com a Secretaria de Saúde, ter feito que lá tem raiva, que o pessoal lá está com raiva, ou então
uma barreira epidemiológica de rastreamento dos casos de com a cólera sinônimo de raiva, e não cólera sinônimo de
cólera, o bem desse mal não chegou lá, porque até hoje não doença, porque isso está afastando turistas V. Ex! sabe que
fizeram um investimento sequer em Tabatinga. V. Ex! .me o turista para nós é muito importante: ele compra na Zona
permita, Governador, mas discordo um pouco quando V. Franca, dá trabalho e isso resulta em impostos para o Estado.
Exª diz que a cólera... Eu gostaria até que houvesse mais Mas eu acredito que o Brasil começa a despertar. Lembro-me
casos de cólera, porque aí haveria uma pressão até psicológica de que quando comecei a falar sobre a Amazônia, essas condi-
sobre o Governo para ele tomar a decisão de investir na Ama- ções, essa mesma conversa de hoje, há alguns anos, recebia
zônia. Por que não? Eu, que sou sanitarista e partidário do toneladas de cartas me insultando - do Brasil e do mundo
saneamento até primário, porque somos um País com dificul- - dizendo que eu era destruidor, derrubador de árvores,
dades, digo que lá se impõe um saneamento secundário, uma quando sou, talvez, pelo menos no Amazonas, o único político
coleta de esgotamento sanitário coletivo, c~mdominal, que que já plantou árvores, que estão lá. Esse pessoal fala muito,
é uma coisa avançada, fácil de fazer e barata. Conversava mas não faz nada. Então, eu recebia aquelas cartas contrárias
ontem com a sua Secretária de Planejamento, sobre um pro- a tudo. Hoje já há um sentimento nacional concordando não
jeto de instalação de cinco miul fossas em Tabatinga. Com com as minhas idéias, mas com a realidade dos fatos - V.
o dinheiro para fazer cinco mil fossas, poderemos fazer esgota- Ex" vão lá e vêem - e coincide esse pensamento com o
mento condominial em Tabatinga, Benjamim Constant e Ata- meu. Hoje, a quantidade de cartas esclarecimento, porque
laia do Norte. Vou continuar lutando, Governador, e dizendo S. Ex' sabe como ninguém, quem patrocina essas levas de
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que recebemos a nosso favor são muito superiores às cartas
contra. Ao contrário. as pessoas contra já têm um certo receio
em responder. Lembro-me que há pouco tempo um jornali.sta
americano me perguntou: "Mas o senhor destrói florestas?"
Respondi-lhe: "Não; quem jogou agente-laranja no Vietnã
não fui eu". Veio logo o choque; foram eles que jogaram.
Então. isso aí, Deputado Euler Ribeiro. é importante. mas
o fundamental é a felicidade que tenho nesta reunião de ver
que o Brasil, por seus representantes, começa a compreender
a Amazonia, mas compreender realmente, porque viram;
compreender como São Toümé. pegando. sentindo, para poder
dar um depoimento real sobre a Amazônia. Um Deputado
deu aqui um testemunho. como médico. dizendo que não
viu cólera. e esteve em Tabatinga. esteve em toda a fronteira
Peru-Colômbia e lá não viu cólera. Isso é importante para
nós. Contando com essa ajuda. com essa sinceridade e com
esse brasileirismo de V. Ex" vamos levantar a Amazônia.
o Amazonas vai seguir um caminho novo, e todos nós vamos
agradecer a V. Ex~s. As gerações que virão vão agradecer
a esse grupo de Deputados que se interessou pelos nossos
problemas e se dispôs a abraçar nossa causa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Concedo a palavra ao Deputado João Fagundes.

O SR. DEPUTADO JOÃO FAGUNDES - Eminente
Presidente. Deputado Maurício Campos. meu nobre e ilustre
Governador Gilberto Mestrinho, quando esta Comissão foi
instalada, Sr. Governador, eu fiz uma crítica quanto ao nome
dela. Eu achava que "segurança nacional" se adequava mais
às suas finalidades do que o termo "defesa nacional", porque
a segurança é um estado de garantia que o Estado proporciona
à nação que jurisdiciona. Defesa pressupõe um ataque, e nós
assumimos uma posição para nos contrapor ao ataque. Hoje,
com a presença honrosa de V. Ex" com a preciosa aula que
nos trouxe, até nem tenho o que argüir depois de tão bela
explanação sobre inteligentes perguntas que aqui foram feitas.
Hoje nós assumimos realmente a feição de uma Comissão
de Defesa. porque é iminente e evidente o ataque que estamos
sofrendo dessa tentativa orquestrada que vem sendo coman
dada do extelior. de interditar uma parte preciosa da nossa
soberania. V. Ex'. Governador Gilberto Mestrinho. surge co
mo o grande comandante contra essa ameaça que vem do
exterior. Ficamos honrados e solidários com a presença de
V. Ex' e sempre que V. Ex! nos traz uma explanação como
esta esteja certo de que abre clareiras nas consciências que
ainda não conhecem de perto a dura realidade da Região
Amazônica.

V. Ex" agiu muito bem quando citou a Bíblia. Diz o
livro do Gênesis)que. no princípio. fez o Senhor os céus e
a terra e tudo que neles há e criou os animais, as plantas.
os rios, a noite e o dia e depois fez o homem. E fez mais:
disse que o homem dominaria a natureza. A natureza foi
feita para servir ao homem e não o homem para servir à
natureza, como pensam alguns que passam o tempo todo na
Europa e querem nos ditar normas de comportamento.

V. Ex' se bate e conta com o nosso aplauso para que
o homem, aquele caboclo ribeirinho, que foi feito à imagem
e semelhança de Deus. seja muito mais importante do que
o tatu e o jacaré que ele não pode matar.

Pediria, com a devida vênia, para fazer um pequeno repa
ro. à semelhança do' eminente Deputado Orion Ribeiro, na
brilhante explanação feita. quando disse que a mulher não
é bíblica. Data venia, a mulher é blblica. Disse Deus: "Não

é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma companheira",
e tirada não dos pés - para que não fosse escrava - mas
também não a tirou da cabeça. para que não fosse coman
dante; Ele a tirou do coração para que ela fosse uma fonte
permanente de inspiração e estímulo. E Deus duplicou seu
valor quando lançou ao seu lar aquele ser inventado essencial
mente como prova de amor para aplacar toda a dor que viesse
ao nosso caminho, tirando a ponta do espinho dos ramos
da vida afora. deixando que viesse a aurora cheia de luz e
carinho.

Gostaria de fazer esse pequeno reparo a V. Ex; antes
de continuar a pergunta que o Deputado Euler Ribeiro lhe
fez. .

Quando estivemos na Amazônia, evidentemente recebe
mos aquele sopro de brasilidade, e a primeira pergunta que
se faz - aliás já foi feita - é por que a Eco 92 não foi
feita lá mas no Rio de Janeiro. V. Ex') já respondeu e eu
não perguntaria isso. Mas para que os eminentes Deputados
tenham uma idéia da orquestração. citaria alguns casos que
atestam eloqüentemente essa preocupação.

Recentemente, o Presidente Collor esteve no Iate Brita
nnia. só ele, sem jornalistas ou autoridades - nem o Gover
nador do Pará -, depois S. Ex" foi à Suécia receber a tocha
ecológica. que devc ser um papel com a tocha desenhada,
e ele lá a recebeu com todo o entusiasmo. Depois veio a
pressão dos senadores americanos exigindo do Presidente uma
determinada postura e agora. neste momento, ele está nos
Estados Unidos fazendo não sei o quê. talvez buscando dinhei
ro para combater o cólera.

É evidente que existe uma pressão internacional e que
a Eeo-92. no Rio de Janeiro, vai tomar posição para decidir
o destino da Amazônia, dando eco à tese de François Mitter
rand da soberania restrita.

Aí vem minha pergunta. meu nobre Governador: quando
o Poder Central, em 1832. tomou determinadas decisões, no
Rio de Janeiro. contrárias à índole do povo gaúcho, surgiu
Bento Gonçalves para proclamar a República de Piratini, por
que contrariava a índole do povo que não fora consultado
naquela região. Ainda hoje o gaúcho comemora, com muita
justiça, o dia 20 de setembro. Já que não foram consultados
os valorosos povos ribeirinhos da Amazônia, não foi consul
tado o Governador a respeito do que será debatido na Eco-92.
Pergunta a V. Ex' se não está na hora de surgir na Região
Amazônica um novo Bento Gonçalves para reafirmar a têm
pera da raça de gente como V. Ex', que vive lá? (Palmas.)

Essa é a minha pergunta, Sr. Governador, ao mesmo
tempo em que sugiro que esse Bento Gonçalves apareça na
pessoa de V. Ex" antes que do exterior nos imponham um
movimento separatista para ferir a soberania brasileira na
Região.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Agradeço ao Deputado Fagundes a beleza da exposição. pelas.
palavras e pela poesia e respondo a pergunta: o Brasil também
não foi consultado; apenas pediram a sede, por que ocasional
mente a sede poderia ser São Paulo, mas o Governador do
Rio de Janeiro é da Internacional Socialista. sendo mais coe
rente com o pensamento deles. O Governador Brizola fez
um pronunciamento muito bonito quando chegou, mais ou
menos igual ao que estamos fazendo. de repúdio a tudo isso
como se diz aqui. Fiquei até entusiasmado com as palavras
do Governador e acredito que eles também erraram no rumo.

I
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Não sou contra a realização da Eco-92 no Rio de Janeiro
ou em São Paulo, se lá fosse, porque vai mobilizar uma quanti
dade muito grande de pessoas que virão para o acontecimento
e nós, no Amazonas, não teríamos infra-estrutura receptiva
para toda essa gente. Esse é o grande problema. Eles calculam
20 a 25 mil pessoas que virão do exterior participar, e não
teríamos como receber de uma vez esse fluxo de pessoas.
Só dos meios de comunicação virão 5 ou 6 mil pessoas para
isso, e seria negativo.

O que deveriam fazer era alguns eventos, e sugeri- isso
ao Presidente Collor, no Amazonas, no Pará, em Roraima,
nos Estados amazônicos, onde determinados grupos iriam dis
cutir, dependendo do assunto, lá. Teríamos condições de dis
cutir, pelo menos para que as pessoas pudessem ver como
é a Amazônia e não fazer como o Príncipe Charles, que ficou
ancorado na costa do Pará - desceu do aeroporto e foi direto
para o iate - e três dias depois escreveu um artigo sobre
a floresta amazônica. Acho engraçado, pois ele é um ecologista
fantástico: uma das maiores glórias contadas sobre ele é que
melhor caçador do que ele só o pai dele, quer dizer, o marido
da rainha. Nós lutamos com essa gente.

O Senador Ted Kennedy defende direitos humanos e
ecologia - esse mesmo do caso de há poucos dias e daqueles
outros casos. São os autores que querem nos impingir normas
de vida. Infelizmente é isso.

Acho que todos nós temos obrigações para com a Amazô
nia, que pertence a todos nós. Temos também deveres sobre
tudo porque aquele é o espaço dos nossos filhos. O Brasil
e o mundo têm de crescer e há de ser para ali. O mundo
hoje só tem por explorar e aproveitar o fundo do mar, cuja
tecnologia não está desenvolvida, é difícil e cara, o alto das
montanhas, também desconhecido e difícil de explorar, os
pólos, com condições ambientais terríveis, e a Amazônia, que
é a mais fácil. Precisamos nos precaver e explorá-Ia antes
que eles tomem conta dela. É nossa obrigação; todos nós
seremos Bento Gonçalves neste Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) 
Consulto ao nobre Deputado João Fagundes se quer a réplica.

O SR. DEPUTADO JOÃO FAGUNDES - NobreGo
vernador, em homenagem a dois brilhantes Deputados Esta
duais de Roraima, que estão presentes, a nobre Deputada
Vera Regina e o nobre Deputado Ed Lopes, gostaria de fazer
uma pergunta a V. Ex~ sobre algo que preocupa muito o
povo de Roraima: na fronteira do Brasil com a Guiana Inglesa
está se fazendo neste momento, comprovando tudo o que
V. Ex' disse, um movimento tentando inviabilizar a Amazônia;
em nome do índio existe um movimento visivelmente orde
nado de transplantar índios da Guiana Inglesa para Roraima.

Temos hoje em Roraima um visível atentado constitu
cional. A Constituição diz que a língua nacional é o português,
e mais de mil índios que falam inglês chegaram da região
de Normândia e, em nome deles, estão sençlo expulsos fazen
deiros que estão lá há mais de cem anos. E doloroso consta
tarmos que os fazendeiros de Roraima estão indo para a Vene
zuela, que dá a terra que o brasileiro nega ao brasileiro.

Gostaria, ao mesmo tempo em que me associo à luta
bonita que esses Deputados idealistas estão travando, de inda
gar de V. Ex! o que poderíamos fazer para evitar esse mons
trengo jurídico que é trazer índios de fora, que chegam aqui
com a certidão de nascimento brasileiro.

A Prelazia, sob a chefia do Bispo católico de Roraima,
Aldo Mogiano, já os recebe até com certidão de batismo.

Eles já chegam até cristãos. O que poderíamos fazer, Sr.
Governador?

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Acho que esse é um problema de polícia. No Amazonas,
esse padre, como outros já foram, iria para o xadrez. Isso
é absurdo, criminoso, abusivo e sei que fazem isso por lá,
e Dom Algo Mogiano é conhecido há muito tempo.

OSR. DEPUTADO JOÃOFAGUNDES-Muito obri
gado, Governador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a p'alavra o nobre Deputado Mauro Borges.

O SR. DEPUTADO MAURO BORGES - Sr. Presi
dente da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Governador Gil
berto Mestrinho, vou ser muito breve, porque a hora já vai
adiantada. Já me chamaram para votar em plenário, mas não
poderia deixar de fazer algumas considerações. Primeiro, agra
decer ao Governador Mestrinho a lembrança de quando nos
recebeu fidalgaemente, em 1961, quando éramos aiuda muito
jovens. S. Ex', mais uma vez, com os anos, reforça nossa
impressão: é homem inteligente, competente, corajoso e cer
tamente pode ajudar muito a Amazônia e o Brasil.

Fiquei realmente maravilhado com a exposição que nos
fez, mostrando um profundo conhecimento de sua terra, de
seu povo e da natureza, dando verdadeiras lições de história
natural. Não tenho quase nada a dizer, a não ser que estou
não preocupado, mas alarmado com a possibilidade de termos
de lutar, uma luta talvez armada, difícil, para defender a
Amazônia, que não está sendo ameaçada, mas já invadida,
segundo declarações feitas aqui, até pelo Gen. Santa Cruz.
Existe até uma associação, não guardei bem o nome, de igrejas
cristãs, não sei de onde, que prega essa soberania restrita,
prega o controle de vastas regiões da Amazônia. Agora, ao
invés de fazermos a marcha para o Oeste, que tanto nos bene
ficou até com a construção de Brasília, temos de fazer a marcha
para a Amazônia. (Palmas.) Que o Brasil realmente vá para
lá.

Do ponto de vista da ecologia, temos problemas muito
mais graves. O Cerrado, por exemplo, uma das nossas espécies
características, imenso, quase a quarta parte do território na
cional, está sendo profundamente ameaçado, com espécies
vegetais já extintas, e ninguém fala nada. A preocupação
é só com a Amazônia, porque lá está o interesse dos povos
que se vestem de defensores da terra, da saúde, da vida boa
dos povos.

É verdade, como disse o Deputado João Fagundes, que
V. Ex~ é quem pode comandar uma reação enérgica contra
o que querem fazer com a nossa Amazônia e com o nosso
Brasil. Muito obrigado.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Muito obrigado, Deputado Mauro Borges. V. Ex" fala uma
coisa interessante: nós temos a t10resta tropical, temos mais
ou menos 40, 45% das t10restas tropicais existentes no mundo
- há outras florestas tropicais na Malásia, na Indonésia, nas
Filipinas, na África - mas dessas t10restas que são exploradas
intensivamente ninguém fala. Só falam da Amazônia. E esta
mos no mesmo meridiano, quer dizer, entre os mesmos parale
los. Todos estamos a mais ou menos 12" ao Norte e ao Sul
do Equador, mas só a Amazônia é malhada, porque exata
mente só a Amazônia tem riqueza por tirar. Aí está mais
do que claro.
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A Malásia tira, só na Ilha de Saravaca. um bilhão de
dólares por ano de madeira para exportação e ninguém diz
nada. Nós não tiramos dez milhões de dólares de madeira
do Amazonas por ano. E parece que somos os destruidores
do mU'ldo. responsáveis por toda a poluição do mundo.

Esse é o exemplo de quanto orquestrado contra a Ama
z6nia é esse movimento.

Muito obrigado pela oportunidade. nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a palavra o nobre Deputado Paulo Ramos. (Ausente)

Concedo a palavra ao Deputado Alacid Nunes.

O SR. DEPUTADO ALACID NUNES - Sr. Gover
nador Gilberto Mestrinho, V. Ex' nos brindou hoje com um
pronunciamento que nos empolgou e satisfez, particularmente
quanto ao aspecto de defesa da Amazônia e do seu posiciona
mento com relação à Eco-92.

É lamentável que a maioria do povo brasileiro desconheça
a realidade amazônica. Se na verdade todos os brasileiros
acompanhassem e estivessem a par da nossa potencialidade
e da colaboração que a Amazônia presta ao Brasil, estaríamos
todos unidos defendendo aquela região num momento como
esse.

Governador, V. Ex' sente os problemas e as dificuldades
naturais da região e luta para tentar demover esses obstáculos
que se antepõem aos seus reais objetivos. Mas o que nós
queremos lembrar aqui é que, na verdade, é a potencialidade
da Amazônia que causa todos esses problemas, que estão
acobertados pelo meio ambiente e pelos silvícolas. Sabemos
que parte dessa potencialidade é evidente quando nos lembra
mos do minério de ferro de Carajás, que hoje contribui para
a balança comercial brasileira com trinta milhões de toneladas
exportadas no ano passado.

A cassiterita de Rondônia leva a sua contribuição, a bau
xita de Oriximiná aí está também contribuindo com essa rique
za. e não são só esses municípios, porque o Projeto Jari exporta
celulose e caulim, com reservas imensuráveis de .caulim na
Amazônia. Aí estão o ouro e o diamante e outros minerais
por serem explorados. O próprio cobre da região de Carajás
está ainda dando os primeiros passos para a sua exploração,
e sabemos que esse minério de cobre pDssui 1% de ouro
e prata. Essas são riquezas que despertam a cobiça interna
cional. Por isso estamos preocupados. Governador, e fizemos
um requerimento ao Ministro das Relações Exteriores pedin
do informações sobre a Eco-92.

Vou ler a V. Ex' alguns itens a que fizemos menção
nesse requerimento: assuntos preliminares da Eco-92. tratados
por ocasião da recente visita do Príncipe Charles ao Brasil;
relação dos países com participação confirmada na conferên
cia; pauta preliminar dos assuntos a serem discutidos por pro
posta desse Ministério; pauta eventualmente já apresentada
por países com participação confirmada: pauta estabelecida
pela ONU, posicionamento do Ministério das Relações Exte
riores quanto a eventuais imposições externas decorrentes da
conferência e que impliquem restrições à exploração soberana
dos recursos econômicos da Região Amazônia, da plataforma
continental e da zona econômica exclusiva e plano alternativo
de concepção nacional para a exploração racional da Região
Amazônica, plataforma continental e zona econômica exclu
siva. Estamos aguardando resposta do Ministro porque estes
itens precisam ser esclarecidos a esta Comissão, que se preo
cupa com o problema e está procurando acompanhar o desen-

rolar dos fatos que antecedem o encontro de junho do próximo
ano.

De modo. Governador, que sinto, através do posiciona
mento de V. Ex'. uma posição firme em defesa da nossa
região. A Amazônia é nossa. Devemos começar a implantar
esse slogan. Ela é nossa, temos de defendê-la e passá-la para
os nossos sucessores intacta. como a recebemos dos nossos
antepassados. E é este o trabalho que nos cabe nesta hora,
porque não há dúvida nenhuma de que nós. amazônidas, senti
mos o problema na pele e estamos em melhores condições
de defender a região do que os outros patrícios, companheiros
nossos.

Portanto. Governador, quero cumprimentar V. Ex' pelo
pronunciamento que fez. por esta posição firme de patrio
tismo, de brasilidade, tendo acima de tudo a defesa da nossa
Amazônia.

Não tenho perguntas a fazer a V. Ex" Quero apenas deixar
a minha palavra de apoio e incentivo à sua linha de ação
para que de fato prossiga neste caminqo, porque na sua reta
guarda estão os homens de bem, patriotas que desejam manter
a Amazônia brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Antes de passar a palavra ao Governador para a resposta,
quero informar ao Plenário que, motivado por convite formu
lado pelo nobre Deputado Alacid Nunes, o Ministro Francisco
ReZek estará no plenário da nossa Comissão no dia 14 de
agosto para falar sobre a ECO-92 ou qualquer outro questiona
mento que a Comissão porventura tenha a lhe fazer.

Com a palavra o Sr. Governador.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Agradeço ao nobre Deputado Alacid Nunes as palavras, a
manifestação e veemência. Conheço os posicionamentos de
S. Exª, quer como Deputado, quer como ex-Governador do
Pará, e quero aduzir que a situação é mais grave porque,
à medida que o tempo passa, esses produtos minerais vão
perdendo valor. O cobre por exemplo, tinha .. antigamente,
uma fantástica utilização na indústria, nos meios de comuni
cação, etc. Hoje, com 32 quilos de fibra ótica se substitui
uma tonelada de fio de cobre, gastando-se um vigésimo da
energia que se gasta na refino no cobre. Então. a tendência
·do cobre, do alumínio, por exemplo, a médio prazo, é ter
uma utilização' cada vez mais restrita. Por isso que eles não
querem que se faça nada agora, porque senão prejudiçamos
os interesses que eles ainda têm lá. Eles querem tirar o máximo
dos seus investimentos e não podemos fazer nada. Esse é
o risco maior que corremos.

Assim, agradeço e passo a outra questão.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodrigues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES 
Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, nosso parti
cular amigo, Deputado Maurício Campos, querido Gover
nador do Estado do Amazonas, Gilberto Mestrinho, meus
colegas. inicialmente gostaria de fazer três comentários. Há
cerca de quinze minutos nos deparamos, no corredor das Co
missões, com aproximadamente trezentos caboclos vestidos
de índios, com penas e borbuna. Segundo um índio Baré,
do Amazonas, eles vieram para defender o Estatuto do Índio,
que vai começar a ser discutido nesta Casa. Primeiramente
gostaria de perguntar ao Sr. Governador apenas a título de
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índios, de trezentos, quatrocentos, quinhentos índios até Bra
sília, quando, na verdade, uma simples comissão poderia dis
cutir os seus problemas.

A segunda questão é para mostrar exatamente a nossa
preocupação com atitude de determinados segmentos da im
prensa brasileira, inclusive contra os interesses nacionais,
quando, ao tomarem conhecimento das declarações claras do
Gen. Santa Cruz, entrevistam alguns Parlamentares que não
sabem nem onde fica a Amazônia, como o nobre Deputado
Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, e o Deputado Israel Pinheiro
Filho, de Minas Gerais, que dizem ser um exagero as declara
ções do Gen. Santa Cruz. Para ele realmente é um exagero,
porque não conhecem a realidade vivida hoje pela Amazônia.

Gostaria que V. Ex' comentasse, inclusive fizesse contra
posição a essa afirmação de exagero, para que a própria im
prensa tenha mais conhecimento e divulgue os fatos na medida
em que eles mereçam.

A terceira questão é exatamente a respeito da Confe
rência de Yalta, realizada entre Churchill, Stalin e Roosevelt,
entre 1944 e 1945, que dividia o mundo em três grandes áreas.
Será que hoje essa Eco-92 não está procurando fazer com
que o G-7 divida entre eles - até porque temos verificado
que exatamente a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Uni
dos e Japão são hoje os mais interessados - a Amazônia?
Será que esse movimento ascendente não está procurando
inclusive inibir as nossas forças para que possamos ficar susce
tíveis à ocupação da Amazônia, principalmente quando o pró
prio Mitterrand fala na soberania restrita?

Eram essas as perguntas que gostaria de fazer ao Gover
nador Gilberto Mestrinho, que hoje representa para a Ama
zônia e para o Brasil o maior defensor da Amazônia brasileirá.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Muito obrigado, nobre Deputado por suas pa.lavras. Esses
índios, com certeza, têm um patrocinador. Não é o Governo
do Amazonas, não é o Gilberto Mestrinho e ninguém do
Amazonas: é de fora. Isso eles fazem. Eles vão a Paris, a
Nova Iorque, a Genebra etc. De vez em quando as televisões
estrangeiras mostram que eles estão por lá, defendendo lá
os irmãos.

Infelizmente, no Brasil, há pessoas que deveriam ficar
caladas, mas o direito de falar é de todos. Conhe'ci o General
Santa Cruz, um homem sério que tem profundo amor pelo
Amazonas. Basta dizer que ele vai completar um ano além
~o tempo que deveria ficar lá e quer ficar até se reformar.
E de uma extraordinária dedicação, vive naquelas fronteiras.
Para dar uma idéia da extensão de fronteira do Comando
Militar 'd~, Amazônia, basta dizer que são 11 mil quilômetros
de, .fronteIras. Se colocarmos um homem a cada quinhentos
metros nãO' há gente suficiente para policiar toda a fronteira.
Essa é 'a gr"lndiosidade do Comando Militar. O General Santa
Cruz abordou um tema atual, palpitante, real, e pode o Brasil
ficar certo de que se tentarem internacionalizar a nossa região
vamos efetivamente transformar aquilo num Vietnã. (Pal
mas.)

b terceiro enfoque foi em relação à Conferência de YaIta.
De fato, houve a divisão do mundo; agora, quem sabe se
eles não estão planejando ou se já não fizeram isso e vêem
apenas homologar? A nossa história é marcada de fatos e
acontecimentos dos quais só tomamos conhecimento depois.
.vamos aguardar.

Acredito que já se está criando um sentimento nacional.
Por exemplo, esta reunião, oito anos antes, não se realizaria.
Duvido que conseguiríamos realizar esta reunião. Haveria
pessoas gritando lá fora, insultando. Hoje, estamos aqui tran
qüilos ouvindo e discutindo democraticamente as questões.
Há um mudança de consciência. Estamos conhecendo melhor
a nossa terra, a nossa gente, tendo consciência dos nossos
problemas, daquilo que devemos fazer. Há um sentido maior
de responsabilidade e de brasilidade na nossa sociedade. Não
sei se é o sofrimento, se é o desgaste que estamos sofrendo,
se é a quase impossibilidade de a grande massa conseguir
o pão de cada dia, mas a verdade é que nos estamos conscien
tizando de que precisamos trabalhar nós mesmos, por nós.

Muito obrigado, nobre Deputado Francisco Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Dutra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DUTRA-Meu caro Gover
n.ador do Amazonas, Prof. Gilberto Mestrinho, eminente Pre
Sidente desta Comissão, Deputado Maurício Campos, a rigor
não estava tendente a interferir neste debate, mas a audiência
dos meus ilustres colegas me obrigou a trazer para o tapete
deste debate algumas preocupações, que inclusive tive na
Constituinte, nas quais, como brasileiros e como amazônidas,
temos o dever de pensar para tomar uma posição.

Vi o Governador Gilberto Mestrinho respondendo a uma
questão a respei~o da potencialidade mineral da Amazônia,
quando S. Ex' afIrmou que os levantamentos são meio díspa
res, mas se situam na faixa de 1,7 a 3 trilhões de dólares.
Se considerármos que a dívida externa brasileira se situa na
faixa de 150 bilhões de dólares, concluímos que temos dentro
da Amazônia vinte dívidas externas.

PSR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO 
Isso só na área mineral, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DUTRA - Só na área mine
ral. O Brasil não se apercebe, não se conscientiza de que
tem tanta riqueza e vive de pires na mão, como está hoje
o Presidente do nosso País, praticamente mendigando uma
composição para nossa dívida externa. (Palmas.) Não consigo
compreender, meu caro Governador, por que os nossos esta
distas não enxergam o futuro! Na verdade tivemos um grande
estadista neste País, a meu sentir, nesse século, que foi exata
mente Juscelino Kubitschek, que olhou a perspectiva de de
senvolvimento do Centro-Oeste e da Amazônia.

Li, há poucas semanas, uma entrevista do companheiro
José AItino, Presidente da União das Cooperativas Brasileiras,
em que dizia uma coisa importantíssima: o Brasil é um país
pobre para possuir a Amazônia. E é uma realidade. Se tirar
~os do no~so mapa a A~azônia, vamos ver o tamanho que
fica o BraSIL E este BrasIl, que a nossa visão é pobre para
possuir a Amazônia, além de não estar explorando as nossas
riquezas, além de não estar enriquecendo com aquilo que
possuímos, nos humilha, nos trata como filhos bastardos da
União, despreza o nosso povo. Os governos não têm dado
a atenção que merecemos. Mais do que isso, querem impedir
o. nosso. desenvolvimento, querem' impedir que o nosso povo
VIva felIz, que a nossa renda per capita chegue pelo menos
à média nacional. E como fazem isso? Vestindo a camisa
da ecologia nacional.

Abro aqui um parêntese para dizer que a Amazônia não
vai ser transformada em um Vietnã. Ela já é um Vietnã,
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na medida em que fizermos uma análise mais profunda do
que tem ocorrido. O Governo, por exemplo, há dois meses,
queria dar 9 milhões de hectares a três mil índios em Roraima.
Isso é uma invasão. Por que ele queria fazer isso? Exatamente
porque nessa área existe um grande potencial de riqueza.
Se V. Ex' fizerem uma reflexão acerca desse problema, vão
ver que todos os índios estão localizados exatamente onde
estão as maiores potencialidades de minério da Amazônia.

Quero chamar a atenção dos meus colegas para um pro
blema, um perigo que vivemos com relação aos índios. Na
Constituinte tive a oportunidade de enfrentar alguns próceres
da "causa indígena". Também tive a oportunidade de enfren
tar em São Paulo uma das melhores cabeças da população
indígena aculturada, Airton Krenak, um índio realmente pre
parado, treinado no exterior para discutir, para debater, para
convencer as autoridades brasileiras. Enfrentei esse cidadão
na TV Cultura de São Paulo, onde desmantelei algumas das
idéias expostas. Entre as grandes propostas, estava uma que
foi a mais séria e a mais grave idéia levantada na Constituinte.
Inclusive o General Santa Cruz há pouco denunciou para
os Parlamentares, em Manaus, o que foi denunciado em 1987
pelo jornal O Estado de S. Paulo. Foi criada uma Comissão
Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional, e não da
Câmara, para investigar essa questão. Tive acesso a recibos
do Conselho Indigenista Missionário, o braço do Conselho
das Igrejas Cristãs aqui no Brasil. Esse Conselho mandava
uma ordem de pagamento para Roraima exatamente para
que lá os missionários torpedeassem a construção de estradas,
como, por exemplo, a Perimetral Norte. Esse povo apresentou
uma proposta à Constituinte. A proposta - o Governador
Gilberto Mestrinho falou de leve sobre o assunto - era estabe
lecer em nossa Constituição que as tribos indígenas eram ver
dadeiras nações, sobre as quais o Governo não teria soberania.
Vejam a que ponto isso chegou! Quero chamar a atenção
dos meus colegas, Deputados e Senadores, para esta proposta,
porque ela vai voltar na revisão da Constituição, em 1993.
Precisamos estar atentos para repudiá-la, combatê-la e derro
tá-la.

Com relação ao Governador Gilberto Mestrinho, quero
apenas fazer um pedido no sentido de que S. Ex' aborde
uma questão que me parece de capital importância, para que
possamos combater aqueles que querem tomar conta da Ama
zônia. Trata-se do turismo ecológico. O Governador recente
mente tomou uma decisão a respeito de uma completa modifi
cação no sistema de turismo do Amazonas, construindo uma
cidade ecológica, razão pela qual gostaria que S. Ex' fizesse
um rápido perfil dessa proposta para os nossos colegas.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO 
Muito obrigado, nobre Deputado José Dutra. Estamos em
entendimentos com empresários japoneses e na dependência
da anuência do Governo brasileiro - só queremos a sua con
cordância, não queremos recursos, não queremos nada. Pre
tendemos, ainda este ano, ter nas proximidades de Manaus
uma plataforma flutuante com 30 mil metros quadrados, com
todas as instalações, das lojas ao hotel, da pista de corrida
de carro solar aos aquários. Será o início da Eco-city, a cidade
ecológica, uma cidade concebida de acordo com o pensamento
ecológico. Essa cidade está sendo projetada por um dos maio
res arquitetos do mundo moderno, o mesmo que projetou
a torre de cristal do Presidente Miterrand, no Louvre, e que
tem obras notáveis no mundo inteiro, o arquiteto Kikutake,

Setembro de 1991

do Japão. E um investimento elevadíssimo, da ordem de 50
bilhões de dólares, ou seja, quase a metade da dívida externa
brasileira, para construir uma cidade completa, com mil quilô
metros quadrados, que vai modificar toda a fisionomia do
turismo no Amazonas. Assim como existem a Disneyword,
a Disneylândia, e a Disneylândia do Japão. vamos ter uma
cidade completa com todas as opções para fazer turismo no
Amazonas, fazer vida no Amazonas. O negócio está sendo
feito com ampla discussão entre nossos técnicos e eles. Basta
dizer que o arquiteto KikuTaki tem no seu edifício, no Japão.
um centro de efeitos especiais amazônicos e ele não conhecia
a Amazônia. Ele é um desses gênios tipo Oscar Niemeyer.
Ele agora foi a Manaus exatamente para se identificar com
a nossa realidade, com aquele interior e ajustar a plataforma
a essa realidade e projetar a cidade. Acredito que se conse
guirmos construir essa cidade do Amazonas, segundo os cálcu
los feitos, terá um movimento turístico direto de 9 bilhões
de dólares anuais, ou seja, o total da receita atual da Zona
Franca. Se levarmos em conta que a indústria do turismo
é de serviços, podemos dizer que esse empreendimento terá
um valor muito maior como gerador de trabalho do que a
própr}a Zona Franca.

E isso, nobre Deputado José Dutra, que é a Eco-city.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mauócio Campos)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Braga.

O SR. DEPUTADO EDUARDO BRAGA - Sr. Presi··
dente da Comissão de Defesa Nacional,Deputado Mauócio
Campos, Exm9 Sr. Governador do Estado do Amazonas, Prol.
Gilberto Mestrinho, senhores membros da Comissão, colegas
Deputados, senhoras e senhores, companheiros da imprensa,
ontem tivemos a alegria de ouvir, na Frente Parlamentar da
Amazônia, um vasto e largo depoimento do Prof. Gilberto
Mestrinho, profundo conhecedor da problemática do Ama
zonas e da Amazônia, sobre a questão específica da Zona
Franca, e obviamente não se deixou de discutir as questões
ecológicas, as questões mais profundas do destino do nosso
povo e da nossa gente. É o Governador Mestrinho, sem dúvida
nenhuma, um dos maiores defensores do homem da Amazô
nia, ao reverso de muitos que querem defender a fauna e
a flora em detrimento daqueles que verdadeiramente expan
diram a fronteira brasileira e asseguraram a existência de uma
Amazônia brasileira dentro dos limites da nossa nação.

A proibição de quase tudo com relação à Amazônia e
ao Amazonas tem sido uma constância. Vejam que o esvazia
mento das atividades econônicas no interior faz com que as
condições de vida do povo da Amazônia sejam praticamente
assemelhadas às condições dos povos indígenas, sem a segu
rança e sem o paternalismo que as nações indígenas hoje
têm por parte do Governo brasileiro e por parte da grande
maioria das agências internacionais.

Continuamos na Amazônia com essas proibições, ao mes
mo tempo em que as atividades econômicas lá existentes,
via de regra, estão com a mesma ciência e tecnologia que
tínhamos há um século. Continuamos pescando e plantando
da mesma forma, explorando a natureza no extrativismo basi
camente da mesma forma, e com um agravante: os preços
no mercado nacional e internacional a cada ano têm caído
e reduzido a remuneração daquele povo. Além disso, alguns
produtos perdem mercado, como é o caso da castanha, que
até recentemente era aceita no Mercado Comum Europeu
com 20% de umidade e hoje, a partir de uma nova convenção
dentro do Mercado Comum Europeu, exige-se a entrega dessa
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castanha com 0%, umidade, o que é absolutamente itnpos
sível, em função da tecnologia que hoje possuímos. Portanto,
mais um produto do extrativismo da nossa região perde um
substancial mercado e passa a depender exclusivamente do
preço do mercado americano.

Essa questão, portanto, nos coloca na posição de que
para desenvolvermos e apontarmos um caminho para o povo
da Amazônia, para os amazônidas, faz-se necessário o domínio
de ciência e tecnologia para o trópico úmido e para a floresta
amazônica. Como disse ainda há pouco, a pe~ca envolve inú
meros trabalhadores do interior do nosso Estado e, infeliz
mente, essa atividade econômica continua sendo exercida com
tecnologia do século passado.

Go'staria, como primeira pergunta, de ouvir do Gover
nador Gilberto Mestrinho um relato sobre os trabalhos que
o Governo que ele inicià realiza no sentido de desenvolver
uma tecnologia com ciência própria daquela região com rela
ção à piscicultura, para repovoamento dos lagos e rios, a
fim de que voltemos a ter competitividade e preços, para
que a cidade de Manaus e o Estado do Amazonas e a Ama
zônia como um todo volte a ter o hábito alimentar natural
daquela região, que é comer peixe. Hoje sabemos que o povo
de baixa renda está se acostumando a comer frango congelado
'do Sul e deixando âe comer o peixe da região.

O problema da várzea e da terra firme está diretamente
ligado ao zoneamento agroeconômico e ecológico feito pelo
Governo brasileiro. Infelizmente, em que pese todos os esfor
ços da bancada do Amazonas e da Frente Parlamentar da
Amazônia nesse sentido, as informações que possuímos são
muito poucas com relação a esse zoneamento que irá apontar
o norte das atividades econômicas naquela região e, portanto,
tem extremada importância para o futuro do nosso povo e
da nossa gente. Gostaria também, na segunda pergunta, de
ouvir do Governador Gilberto Mestrinho alguma coisa com
relação ao zoneamento agroeconômico e ecológico para a
região da Amazônia, em especial a região do Amazonas.

- Outro ponto que me parece ser um gargalo para o desen
volvimento daquela região, independentemente de todas essas
discussões com relação à cobiça iilternacional e à fronteira
da Amazônia, é um programa energético compatível com a
região. Sabemos que na Amazônia, à exceção talvez de parte
do Pará, que possui hidrelétricas para atender a demanda
do Estado e faz com que ele seja inclusive exportador, há
falta de energia. O Amazonas, tal qual Rondônia, em que
pese tenha uma hidroelétrica, também atravessa o mesmo
problema com relação à ques~ão energética. G?s~~ria qu.e
o Governador Gilberto Mestrmho desse sua opllllao sobre
o papel que o Governo Federal tem desenvolvido junto a
um dos governos mais importantes da Amazônia, que é do
Amazonas, no que se refere ao progrma energético.

Por último, quero dizer que o único modelo econômico
desenvolvido com a ajuda do Governo Federal naquela região
tem sido o da Zona Franca. Não ná outro programa ou ação
concreta do Governo no que diz respeito a um modelo conti
nuado e perene no setor primário. Ainda ontem estive em
audiência com o Ministro da Agricultura, que me dizia que
acima do paralelo 13 o Governo brasileiro não financia um
único novo projeto na área da agricultura, desde 1989. Portan
to, parece-me que para podermos criar. ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Peço ao ilustre colega que conclua suas perguntas.

O SR. DEPUTADO EDUARDO BRAGA - Irei con
cluir. Como poderíàmos criar um modelo alternativo para
a região, sem invstimentos maciços em ciência e tecnologia
e em financiamentos para o setor primário?

O SR. 'PRESIDENTE (Deputado Mauríco Campos) 
Peço desculpas ao colega por havê-lo interrompido, mas convi
damos o Sr. Governador para falar sobre o problemas de
defesa nacional. Como S. Ex! está. aqui, naturalmente vai
falar sobre os problemas de interesse do Amazonas.

OSR. DEPUTADO EDUARDO BRAGA-Sr. Presi
dente, parece-me que a questão de defesa nacional não está
restrita apenas à ação exclusiva da defesa contra alguma inge
rência. Este é um tema extremamente abrangente e não diz
respeito apenas à ocupação econômica, social e política da
região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) 
Perfeitamente; só que, devido ao adiantado da hora, gostaria
que ficássemos atentos à problemática que atormenta a nossa
Comissão.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO 
Tenho o prazer de lhe dar uma reposta. Para ganhar tempo,
serei rápido. Quanto à piscicultura, quero dizer ao Deputado
Eduardo Braga, que abordou um problema muito importante
para nós, que temos duas coisas muito importantes no Amazo
nas: o pescado e a mandioca para a farinha, que são a base
da nossa alimentação. Em relação à piscicultura, estamos assu
mindo a estação experimental de Balbina, que talvez seja
a maior do Brasil e do mundo, com a Eletronorte, para aprodu
ção de alevinos. A idéia do progràlna é fomentar o criatório
de peixes, ajudando o piscicultor com técnica e com máquinas,
ensinando-o a fazer os criatórios, além 'de fornecer os alevinos,
porque achamos que há necessidade de repovoamento dos
lagos. Estão sendo feitos estudos sobre os custos para jogar
mos grande quantidade de alevinos, principalmente tabaqui,
naqueles lagos que, supostamente e, estão sofrendo redução
de peixes. Com isso, povoaremos esses lagos. Estamos discu
tindo - inclusive pedimos a colaboração do Ibama - a ques
tão das redes de pesca, um problema que parece ser secun
dário. Convinha à fábrica de redes fazer apenas um tipo de
malha, que é altamente prejudicial, mas os pescadores são
obrigados a usá-la porque não têm outra. Estou em entendi
mentos para assegurar a compra de uma quantidade certa
da produção, fazendo com que tenhamos a malha de rede
adequada à pesca da nossa região.

Também estamos começando a desenvolver um estudo
sobre a utilização de redes de profundidade para a pesca de
peixe de pele, que passa a grandes profundidades e é pescado
no Pará. Não temos redes de profundidade. Até os colom
bianos estão pescando esses peixes. Se não tomarmos alguma
providência ficaremos sem ele. Para isso, contratamos mais
engenheiros de pesca e técnicos especializados no assunto.
Teremos a participação de técnicos da mais alta qualificação
na estação de Balbina. Com isso acredito que vamos seguir
um novo caminho na questão da agricultura.

Quanto ao zoneamento ecológico, recebi do Secretário
de Assuntos Estratégicos a comunicação de que uma equipe
vai chegar ao Amazonas para discutir o problema. Vamos
conversar e, acredito, faremos um acordo. A minha preocu
pação quanto ao zoneamento econômico deve-se ao fato de
que, quando Getúlio Vargas fez um zoneamento econômico
no Brasil, nós é que pagamos a conta. Tínhamos plantação
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de cana - não fazíamos açúcar branco - e a produção
de açúcar mascavo era suficiente para o nosso abastecimento.
Fazíamos cachaça e produzíamos tabaco. Com o zoneamento
econômico, ficamos proibidos de fazer essas coisas. Tínhamos
de produzir só a borracha, e com isso até quebraram as' nossa
usinas. O resultado é que hoje não temos mel nem cabaça;
ficamos ruins. Por isso, teremos muito cuidado. Vou colocar
a minha equipe para discutir o assunto. Estamos convidando
os Governadores da Amazônia e os Secretários de Meio Am
biente para elaborarmos a proposta de um código amazànico,
que será encaminhada ao Cogresso Nacional através do Go
verno Federal ou de um Deputado, depois de sofrer altera
ções, receber sugestões e ter o consenso dos Governadores.
A orientação é que deverá representar o consenso das idéias
sobra a Amazônia e o aproveitamento amazônico.

A questão da matriz energética é discutível na Amazonia.
O problema é que somos pobres e moramos longe. Se não
fosse isso, teríamos esse problema resolvido, porque temos
uma grande potencialidade hidráulica. podendo chegar a 100
milhões de quilowatts. segundo dados levantados pelo antigo
Ministério das Minas e Energia. Temos uma reserva de bio
massa para energia, segundo estudos da Unicamp. correspon
dente a 65 Arábias Sauditas. Talvez tenhamos a maior reserva
de gás do mundo. com as reservas de Juruá e Urucum, rivali
zando com as da Sibéria. No entanto, não temos energia.
Parte do problema, especialmene o do baixo Amazonas, ser.
resolvido quando o Governo Federal construir - se contruir
- a usina de Porteira; o do médio Amazonas poderia ser
resolvido com uma termoelétrica de gás em Urucum; o do
vale do Madeira poderia ser resolvido com a prória velocidade
do Madeira. Vi em Stanlingrado, por exemplo, uma hidroe
létrica no rio Volga, que não tem reservatório, queda de água
e não houve inundação. No meio do Volga foi construída
uma espécie de paredão, com sistema de eclusas, com turbinas
para jogar os peixes por cima - a ecologia foi preservada
- e com uma pontencialidade de 2 milhões e 200 mil quilo
watts. Tecnologia é tudo isso. É preciso a vontade política
do Governo Federal para assumir sua responsabilidade para
com a Amazônia.

A questão da Zona Franca é conhecida, já foi debatida
e é um modelo que deu certo. Ela tem sido bombardeada
de todo jeito, mas tem resistido. Acredito que com a união
de todos, principalmente da Amazônia Ocidental, onde inte
ressa diretamente à Zona Franca. conseguiremos superar os
obstáculos e fazer com que ela continue progredindo, sendo
um dos sustentáculos - não o principal - da economia e
da sociedade amazonense. Era essa a resposta que gostaria
de dar, agradecendo a presença do Deputado Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Depu,tado Maurício Campos)
Concedo a palavra ao Deputado Ezio Ferreira.

O SR. DEPUTADO ÉZIO FERREIRA - Sr. Gover
nador Gilberto Mestrinho, muito obrigado pela aula que V.
Ex· nos deu. Ficarão na memória de todos nós o seu conheci
mento, a sua determinação e responsabilidade para com o
povo da minha terra. Quando da sua canditatura ao Governo
do Estado do Amazonas, me perguntaram: "Você é Presi
dente do PFLT' "Sou." "Você vai se aliar a Gilberto Mestri
nho'?" "Vou, por quê'?" "Porque acho que Gilberto não ganha
eleição no Amazonas. " "Por quê'?" "Porque vai ter um lobby
internacional e nacional l)1Uito grande contra a sua eleição."
Perguntei: "Por qnê,?" "E muito siI]1ples: Gilberto Mestrinho
defende a matança do jacaré. Gilberto defende tudo contra

a ecologia." Eu disse: "Meus amigos, primeiro, Gilberto está
defendendo o homem; segundo, no Estado do Amazonas a
política é nossa e não dos organismos internacionais; quem
sabe o que é bom para o Estado ~o Amazonas são os amazo
nenses". Agora me peguntÇl, por que essa ingerência !ambém
na política amazonense? E muito fácil responder. E o que
estamos ouvindo ao longo desses anos em que ingressei na
política partidária, é a obstinação, a determinação. a inteli
gência de um homem que quer fazer o melhor pelo seu Estado.

Governador, continue seguindo essa linha e terá uma
bancada forte para sempre lhe trazer o congraçamento, a
hombridade e a responsabilidade de estar ao seu lado. Hoje.
sob a presidência do nosso amigo e companheiro Maurício
Campos, que conseguiu juntar os homens que pertencem à
defesa nacional. todos estamos agregados nesta luta em defesa
do nosso Estado, da nossa região e da nossa Amazônia. Saiba
que V. Ex" nunca estará só, porque sempre estarão ao seu
lado a bancada e o povo da minha terra.

Muito obrigado.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos) 
Com a palavra o nobre Deputado Antônio de Jesus.

O SR. DEPUTADO ANTÓNIODEJESUS -Sr. Presi
dente, digno Governador do Amazonas, sou um goiano brasi
leiro e também voltado para a defesa e a conservação da
Amazônia. Lá estive recentemente, acompanhando in loco
esta douta Comissão e fiquei sensibilizado e até perplexo dian
te da atividade, principalmente na área da fronteira, que o
Exército brasileiro. muito bem comandado pelo General Santa
Cruz, desenvolve em toda a fronteira. Preocupa-me muito
o fato de a Amazônia estar numa área fronteiriça a sete países
e ser composta por nove Estados da nossa Federação.

Se existe a Zona Franca de Manaus é porque foi apresen
tado um projeto de lei. salvo engano, de n9 1.313, de 1957,
pelo Deputado Francisco Pereira da Silva. Para que ela fosse
devidamente regulamentada e posta em ação demorou dez
anos. Só a partir de 1967 existiu, na sua devida aplicabilidade,
a Zona Franca de Manaus.

Sr. Governador, gostaria de ter pelo menos meia hora
para fazer a minha exposição, mas o tempo é breve e ainda
temos outros compromissos. A nossa Amazônia legal repre
senta 30% das reservas internacionais e, por entender a sua
grande validade não só para a região como para todo o País,
atenho-me como membro também de uma Comissão que está
investigando a questão do narcotráfico dentro do País, a per
guntar se, sobre essa questão, existe alguma facilidade, vez
que ela está confrontando-se com vários países. para que o
narcotráfico possa chegar via Amazônia. Existe alguma sus
peita de a Amazània possuir planta psicotrópica? Pelo conhe
cimento que V. Ex~ tem. gostaria que respondesse essa per
gunta.

Por último, perguntaria se as pistas que foram detomadas,
o foram para a defesa simplesmente contra os garimpeiros
ou se atingem também a defesa contra os piratas.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO 
Todos nós temos a concepção geográfica e cartográfica da
posição da Amazônia. lindeira com a Venezuela, Colômbia,
Peru e Bolívia. Dentre esses países há dois essencialmente
que se confrontam com o meu Estado e são reconhecidamente
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produtores de cocaína: Peru e Colômbia. Já a Bolívia confron
ta-se com Rondônia, onde é hábito das populações mascar
a folha de coca, assim como os nossos índios, que, nas cerimô
nias e nos rituais mascavam ou fumavam o ipadu, também
um alucinógeno do qual se pode extrair a cocaína. Esses países
lindeiros tinham uma intensa atividade, até ser deflagrada
a campanha internacional de combate às drogas, q~e .d,e?
algum resultado na Colômbia e no Peru. No entanto, e dlflcI!
saber se, naquela imensidão amazônica, embrenhado na selva,
há ou não algum laboratório, seja na selva peruana, colom
biana, boliviana ou brasileira. A Venezuela, po!que tem uma
cadeia de montanhas, ficaria fora dessa rota. E possível que
haja, deve haver. Na verdade desviaram a rota do tráfico
com a entrada mais para o sul, pela Argentina. O tráfico
é um problema de consumo dos países desenvolvidos. Existe
a droga porque existe o comprador da droga; existe a droga
porque existe quem pague bem pela droga e quem paga ~em
pela droga são os países do prime!ro ~undo. E~sa é a realida
de. Se esses países adotassem medidas mternas ngorosas, com
bateriam o tráfico e a produção' com melhores resultados do
:jue combatendo a produção, o que é quase impr~ticável.

I\fo Amazonas temos feito muitas apreensões, mas, felizmente,
lá não está sendo um corredor de droga, embora haja casos
de droga em Manaus e no interior do Estado, detectados
agora;. só que voltados mais para a maconha do que para
a cocaína. Também é utilizada a cola alucinógena, dada a
existência do tolueno nessa cola, que é um solvente alucinó
geno. É uma dependência que também existe no meio das
crianças, o chamado cheirar cola, que estamos procurando
combater através da reeducação. Mas há. O problema da
droga hoje existe no País inteiro; ninguém se iluda. Mas é
um problema mais da sociedade, da educação, da formação
da família, da identificação entre pais e filhos do que propria
mente do fabricantee do traficante. O traficante procura indu
zir, mas quando há boa formação a droga não é aceita. Para
combater a droga, portanto, deve haver, em primeiro lugar,
a união da família. Por outro lado, ela deve ser combatida
não com a violência, mas com a consciência, mostrando-se
seus males, conseqüências e seqüelas. Acredito nas provi
dências tomadas pelo Governo brasileiro e nessa conscien
tização, embora determinada imprensa, a pretexto, às vezes,
de 'combater a droga,. induza a achá~la, mostre o endereço
de quem a vende, numa propaganda subliminar que acontece,
lamentavelmente, no mundo inteiro. Conheço países, como
os Estados Unidos, onde a questão da droga é mais grave
que no Brasil. Posso garantir isso.

Por sua vez, .a detonação dos aeroportos foi uma medida
publicitária extremamente desumana, prejudicando pequeno.s
garimpeiros. A maléfica influência do civilizad? sobre aprOXI
madamente 500 índios, deixa 40 mil garimpeiros, ali ganhando
a vida, a pão e água, ou melhor, só a água. Isto foi profunda
mente desumano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Com a palavra o Deputado Átila Lins.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presidente,
Deputado Maurício Campos, emi~ente Governador do me~

Estado, Professor Gilberto Mestnnho, Srs. Deputados, mi
nhas senhoras e meus senhores, como último orador, pois
estamos concluindo os trabalhos desta reunião, que considero
histórica, quero parabenizar V. Exª, Sr. Governador, pelos
esclarecimentos aue prestou aos Parlamentares desta e de

outras Comissões, que aqui vieram prestigiar uma exposição
sábia, feita com tanta inteligência e competência.

Ontem, na Frente Parlamentar, V. Exª deu a verdadeira
dimensão do problema Zona Franca, fonte econômica prin
cipal do nosso Estado. Hoje V. Exª alarga um pouco sua
exposição, tratando já do panorama maior, a Amazônia.

Segundo a estratégia, para dificultar a ação das forças
internacionais no que se refere a invasões ou à tomada de
um território é preciso que façamos o povoamento. Na verda
de, isso é o que tem sido evitado, com a desativação, por
exemplo, do projeto Calha Norte, exatamente para evitar
que ocupemos a fronteira e dificultemos a ação dos que que
rem penetrar no território brasileiro. Quanto a esse problema
de povoamento, sabemos que Manaus é uma cidade-estado,
uma capital que detém 98% dos negócios econômicos. Gos
taria de saber, já que em termos de Governo Federal as dificul
dades são muito grandes, qual será a ação do Governo de
V. Ex' para viabilizar a atuação e manutenção do homem
no interior. Qual a sua ação para o interior do Amazonas?

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Nobre Deputado Átila Lins, na semana passada tivemos um
congresso em que reunimos todos os prefeitos do interior
exatamente para expor o nosso programa de trabalho em
relação à interiorização das ações de governo, com vistas ao
desenvolvimento. Dentro de suas limitações, cabe ao Estado,
primeiro, investir. Foi dito com toda a sinceridade aos prefei
tos que todo investimento seria na área produtiva. O funda
mentaI é criar condições de trabalho para o homem do interior
do Amazonas, que foi obrigado a deixar o extrativismo por
não ter opção. Portanto, ele tem de encontrar caminhos novos
de trabalho, para não viver à espera de uma vaga na prefeitura,
na Seduc ou na Sesau. Queremos melhorar as condições de
infra-estrutura do interior, ou seja, energia elétrica, água,
poços artesianos, escolas, hospitais, saúde nas comunidades,
com a reativação daqueles médicos pés-descalços que havia
no outro Governo e partir para a produção, desta vez procu
rando fazer a organização gregária. Aos invés de o homem
ficar esparso, a 3 ou 4 horas de distância um do outro, ficarão
20 famílias numa comunidade organizada, assistida e orien
tada, de onde saem todos os dias para trabalhar, como se
sai, nas cidades, para as fábricas. Isso deve ocorrer já, há
as culturas estudadas e um trabalho a ser implementado, de
pendendo apenas de recursos suficientes. Esse trabalho está
sendo feito, e estamos também procurando atrair empresas
para atividades no interior, especialmente na área mineral.
No ano que vem já vamos produzir ligas de nióbio, no Amazo
nas, e fazer a exploração do urânio, ou seja, vai se alargar
nossa atividade mineral, que é significativa e que surgiu no
meu segundo Governo. Para isso vamos continuar a luta junto
ao Ibama, para uma disciplina correta da questão do aproveita
mento florestal, de modo que o homem do interior tire seu
sustento da atividade florestal. Já expliquei a questão da pisci
cultura, ou seja, a tecnologia da pesca e a melhoria do aprovei
tamento do pescado, dos processos de trabalho. Enfim, esta
mos empenhados nesse esforço, toda a equipe está voltada
para isso, e acredito que vamos um dia chegar aqui e contar
os resultados alcançados. Nesta oportunidade, já que o Presi
dente Maurício Campos vai encerrar a sessão, agradeço a
S. Exª a fidalguia ...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Pois não. Quero fazer meus agradecimentos à Comissão. mas
espero a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Ca.mpos)
Antes de encerrar a sessão. já que o Deputado Atila Lins
obteve resposta ao seu questionamento. quero dizer, meu
caro Governador. que para muitos esta foi uma reunião histó
rica. Espero que isto realmente seja uma realidade. que tenh~

mos o marco zero de uma larga estrada que se possa abnr
para o Amazonas e para a Amazônia como um todo. Pode
ter certeza de que enquanto estivennos dirigindo esta Comis
são. com os atuais companheiros que a compõem. V. Ex'
terá aqui o foro de debates permanentemente aberto, para
expressar suas idéias e defender a nossa Amazônia. Estamos
a seu lado nessa luta em defesa daquilo que possui hoje um
inusitado valor no cenário do nosso País. Somos profunda
mente gratos pela sua presença nesta Comissão, pela clareza
e coragem com que expôs suas idéias e pela paciência de
estar conosco até esta adiantada hora. Conhecemos a Ama
zônia na semana passada, mas dizemos a V. Ex' que se antes
ela era apenas uma imagem ou uma esperança distante. Ela
significa para nós. hoje. um caminho novo para o desenvol
vimento de nossa Pátria.

Vamos nos despedir de V. Ex' concedendo-lhe a palavra,
para que possa apresentar suas desped~das. Não,vamos n.os
dizer adeus, mas até breve, porque daqUi a pouco, as 3h30mm,
estaremos decolando novamente para Manaus, a fim de conhe
cer de perto. numa viagem com a nossa Marinha, o rio Amazo
nas. Portanto. meu caro Governador, até breve. Daqui a pou
co estaremos no seu Estado.

O SR. GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
Muito obrigado, Deputado Maurício Campos. Aos membros
desta Comissão, aos que aqui compareceram, Deputados, Se
nadores e pessoas gradas, deixo um agradecimento profundo
do Amazonas. pela oportunidade de neste plenário expressar
nosso pensamento. Há pessoas que podem influir na vida
brasileira. A nossa sociedade precisa da palavra, da opinião,
do apoio e da solidariedade de V. Ex" Assim, muito obrigado,
Deputado Maurício Campos. e que lá no Ama~()llas as águ~s
do Solimões e do Negro o embalem e lhe deem uma felIz
permanência naquela região. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Campos)
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada a verificar a existência de aeroportos
clandestinos e a atuação de missões religiosas estran-

geiras na área de garimpagem de Roraima, provocando
a internacionalização da Amazônia.

10~ Reunião, realizada em vinte e nove de agosto de 1991

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e nove
de agosto de mil novecentos c noventa e um. presentes os
Deputados Átila Lins, Presidente; Avenir Rosa, Relator; Gil
van Borges. Júlio Cabral. Nícias Ribeiro. Tuga Angerami,
Zila Bezerra, Lourival Freitas. membros efetivos; Fernando
Diniz. Francisco Rodrigues, João Teixeira. Ricardo Moraes,
membros suplentes. e ainda os Deputados Oswaldo Stecca.
Eraldo Trindade, José Dutra, Hélio Rosas e o Senador Aureo
Mello, membros eventuais, reuniu-se no plenário número tre
ze do Anexo dois da Câmara dos Deputados, em Brasília,
Distrito Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a verificar a existência de aeroportos clandestinos e a
atuação de missões religiosas estrangeiras na área de garimpa
gem de Roraima. provocando a internacionalização da Ama
zônia. para tomada de depoimento da Doutora Tânia Maria
Munhoz, Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovávei.~L Verificada a existência
de quórum regimental. o Presidente declarou abertos os traba
lhos e dispensou a leitura da Ata, que, colocada em votação.
foi aprovada. Foi concedida a palavra à Depoente, que prestou
compromisso legal perante os deputados presentes. Em segui
da. fez a sua exposição. Findo o depoimento, o Presidente
anunciou a fase das interpelações. A depoente foi inquirida
pelos Deputados Avenir Rosa. Lourival Freitas. Tuga Ange
rami, Nícias Ribeiro. João Teixeira. Francisco Rodrigues, Gil
van Borges e José Dutra. Dando prosseguimento aos traba
lhos, o Presidente submeteu ao Plenário o roteiro da viagem
ao Estado de Roraima e a visita ao Projeto Calha Norte.
Submeteu também ao Plenário a convocàção dos Senhores
José Altino Machado, Representante dos Garimpeiros; José
Augusto Soares, Líder dos Fazendeiros; Benedito José Maga
lhães, ex-Assessor Especial para Assuntos Indígenas da Secre
taria de Segurança Pública de Roraima; Dom Aldo Mogiano,
Bispo da Catedral de Roraima; Roberto Fernandes da Silva.
e Representantes das Missões Religiosas. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente agradeceu a presença da depoente e,
ao agradecer a presença de todos, declarou encerrada a reu
nião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, convocando
a próxima para o dia cinco de setembro, quinta-feira, às dez
horas, ocasião em que será ouvido o Secretário de Assuntos
Estratégicos da Presidência da Reoública. Doutor Pedro Paulo
Bergamaschi Leoni Ramos. E. para constar. eu, Maria de
Fátima Moreira de Carvalho. Secretária, lavrei a presente
Ata que. depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
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3· Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Titulares

Bloco

Arnaldo Faria de Sá Eurides Brito (PTR)
Camilo Machado Paulo Octávio
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
Euclydes Mello Sandra Cavalcanti
Evaldo Gonçalves

PMDB

Adelaide Neri Ronivon Santiago
Délio Braz Ubiratan Aguiar
Hermínio Calvinho Valter Pereira
Renildo Calheiros (PCdoB) Virmondes Cruvinel

PDT

Carlos Lupi Mendonça Neto
José Vicente Brizola

PDS

Aécio de Borba Celso Bernardi
ÂngelaAmin

PSDB

Artur da Távola Osmânio t-ereira
Flávio Aros

PTB

Fábio Raunheitti Sólon Borges dos Reis
Onaireves Moura

PT

Florestan Fernandes Paulo Delgado

PDC

Raul Pont (PT) Samir Tannús

PL

Álvaro Valle

PSB

Maria Luiza Fontenele

Suplentes

Bloco

Carlos Camurça (PTR) João Alves
Christovam Chiaradia OdelmoLeão
Cleonâncio Fonseca Osvaldo Coelho
Costa Ferreira Roberto Magalhães
Edmar Moreira

PMDB

Armando Costa José Luiz Clerot
Jandira Feqhali (PCdoB) Luiz Viana Neto
João Rosa Mário Martins
José Belato Zaire Rezende

PDT
Beto Mansur Vital do Rego
Elio Dalla-Vecchia

PDS

Edevaldo Alves Telmo Kirst
José Diogo

PSDB
Ernani Viana Rubens Bueno
Mauro Sampaio

PTB

Jabes Rabelo Nelson Trad
Marilu Guimarães

PT

Chico Vigilante Hélio Bicudo

PDC

Maria Laura (PT) Pedro Novais

PL

José Augusto Curvo

PSB

José Carlos Sabóia

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

Ramal: 6903/690517010/7013

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO

Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
l° Vice-Presidente: Dep. José Belato (PMDB - MG)
2° Vice-Presidente: Dep..Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
3· Vice-Presidente: Dep. Nelson Bomier (PL - RJ)

Titulares

BLOCO

BasIlio Villani João Alves
Benito Gama José Falcão
Fernando Freire Luiz Eduardo
Flávio Palmier da Veiga Luiz Dantas
Francisco Dornelles Manoel Castro

PMDB

Fernando Bezerra Coelho José Belato
Germano Rigotto Luiz Carlos Hauly
Ivandro Cunha Lima WalterNory
João Carlos Bacelar Wilson Campos
João Henrique

PDT

Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Élio Dalla-Vecchia

PDS

Delfim Netto 1 vaga
José Lourenço

PSDB

Jackson Pereira Paulo Hartung
José Serra



PTB COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Félix Mendonça Roberto Torres
Mário Chermont Presidente: Dep. Sérgio Brito (PDC - BA)

PT 19 Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)
2' Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)

Aloízio Mercadante Paulo Bernardo 3' Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)
José Genoíno

PDC Titulares
Paulo Mandarino Pedro Novais

PL BLOCO

Nelson Bornier Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos
Elísio Curvo Marcos Medrado

PSB Getúlio Neiva Murilo Pinheiro
Sérgio Guerra Gilvam Borges

PCdoB PMDB
Francisco Diógenes (PDS) Avenir Rosa (PDC) Pascoal Novaes (PTR)

Eduardo Moreira Paulo Titan

Suplentes João Fagundes Prisco Viana
Marcos Lima

BLOCO PDT
Amo Magarinos Jerônimo Reis Paulo Ramos Wilson Müller
Cleto Falcão José Carlos Vasconcellos Raquel Cândido
Ézio Ferreira Pedro Valadares
Getúlio Neiva Simão Sessim PDS
Gustavo Krause Waldir Guerra Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB Marcelo Luz

Cid Carvalho Joni Varisco PSDB
Fernando Diniz Luis Roberto Ponte Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Geddel Vieira Lima Nelson Jobim

PTBGonzaga Mota Odacir Klein
Jabes Rabelo Maurício Calixto

PDT 1 vaga
PTClóvis Assis Edi Siliprandi

Miro Teixeira Alcides Modesto R,icardo Moraes

PDS PDC

Felipe Mendes Vasco Furlan Sérgio Brito

Pedro Pavão PL

PSDB Irani Barbosa

Edmundo Galdino Sérgio Machado PCB
José Linhares Pedro Tassis (PMDB)

PTB
PSD

Julio Cabral Maurício Calixto
Sérgio Barcellos (Bloco)Luiz Moreira

PT SEM PARTIDO
Olavo Calheiros

Luiz Gushiken Vladimir Palmeira
Raul Pont

Suplentes
PDC

José Maria Eymael Osório Santa Cruz BLOCO
PL Alacid Nunes OttoCunha

João Mellão Neto Gilson Machado Salatiel Carvalho

PSB José Carlos Aleluia Vicente Fialho

Laire Rosado (PMDB)
Mário de Oliveira

PCdoB PMDB

João Tota (PDS) Aloisio Vasconcelos Nícias Ribeiro
João Almeida Reditário Cassol (PTR)

Secretária: Maria Linda Magalhães Jorge Tadeu Mudalen Zila Bezerra
Ramal: 6959/6960/6989 Mauro Miranda



PDT PSDB

Éden Pedroso 2 vagas João Faustino
Jorge Uequed

Paulino Cícero de Vasconcelos

PDS
Carlos Virgílio
Hugo Biehl

PSDB
Marco Penaforte

Osvaldo Melo

Wilson Moreira

Cardoso Alves

Agostinho Valente

PTB

Júlio Cabral

PT

Benedita da Silva

PTB PDC

Paulo Heslander Valdenor Guedes Jones Santos Neves (PL)

PT PL

Adão Pretto Lourival Freitas Diogo Nomura

PDC PSB

Leomar Quintanilha Miguel Arraes

PL PTR

Valdemar Costa Salatiel Carvalho (Bloco)

PCB PRS

Laire Rosado (PMDB) Anníbal Teixeira (PTB)

PSD

Titulares

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
Ramal: 6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP)
1· Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG)
21 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP)
3' Vice-Presidente: Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

Suplentes

BLOCO

Átila Lins Paes Landim
Eraldo Tinoco Paulo Octávio
Fausto Rocha Roseana Sarney
Luis Eduardo TonyGel

PMDB

Antônio Faleiros Maurílio Ferreira Lima
Lázaro Barbosa Murilo Rezende
Leópoldo Bessone Ronivon Santiago
Luiz Henrique

PDT
Amaury Müller Sérgio Gaudenzi
Dércio Knop

PDS

Adylson Motta Osvaldo Melo
Marcelino Romano

PSDB

Aécio Neves Rose de Freitas
Jutahy Junior

PTB

Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis

PT

Irma Passoni Tilden Santiago

PDC

Álvaro Valle (PL)

PL

Nelson Bornier

PSB

Uldurico Pinto

SérgioCury

Leur Lomanto
Ney Lopes

Raul Belém
Sarney Filho

José Teles

NeifJabur
Nestor Duarte

Ulysses Guimarães

PDS

PDT

PMDB

BLOCO

1 vaga

Werner Wanderer (Bloco)

SEM PARTIDO

Antônio Holanda
Antônio Ueno
Costa Ferreira
Jesus Tajra

Edésio Frias
Haroldo Sabóia

Felipe Neri
Geddel Vieira Lima
Genebaldo Correia
Manoel Moreira

Djenal Gonçalves
João de Deus Antunes



PTR Suplentes
Messias Gois (Bloco)

PRS BLOCO

José Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Ramal: 6992 a 6996

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
losé Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira

Reinhold Stephanes
Vitório Malta

PMDB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
1· Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
29 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PDC - MA)
39 Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

.Antônio Britto
~ugusto Carvalho (PCB)
~duardo Moreira
.{.-aprovita Vieira

Ç:idinha Campos
Eduardo Mascarenhas

B.Sá
João Rodolfo

Merval Pimenta'
Nelson Proença

Rita Camata
WandaReis

PDT

Lúcia Braga

PDS

Socorro Gomes (PCdoB)

PSDB

Titulares

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
1. Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (PDTIRJ)
2. Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDBIBA)
3. Vice-Presidente: "í>ep. Zaire Rezende (PMDBIMG)

Osvaldo Coelho
Ricardo Fiúza
Rubem Bento

Zé Gomes da Rocha

Munhoz da Rocha (PSDB)

PL

Matheus Iensen

PT

Paulo Paim

Osmânio Pereira

PSB

PTB

PDC

BLOCO

Elias Murad
Jorge Uequed

Benedita da Silva

Diogo Nomura

Fábio RaunheittI
João Mendes

Jair Bolsonaro

Célio de Castro

Caldas Rodrigues
Edmar Moreira
Humberto Souto
Mário de Oliveira'

Titulares

BLOCO

Daniel Silva Orlando Bezerra
Fátima Pelaes Paulo Duarte
George Takimoto Pedro Corrêa
Ivânio Guerra Rivaldo Medeiros
José Egydio

PMDB

Antonio Faleiros Nilton Baiano
Delcino Tavares Said Ferreira
Euler Ribeiro Sérgio Arouca (PCB)
Jório de Barros Zila Bezerra

PDT

Clóvis Assis Paulo Portugal
Liberato Caboclo

PDS

Célia Mendes Jandira Feghali (PCdoB)
Heitor Franco

PSDB

Geraldo Alckmin Filho Marco Penaforte
José Linhares

PTB

AIceste Almeida Roberto Jefferson
Joaquim Sucena

PT

Eduardo Jorge João Paulo

PDC

Eduardo Matias Tuga Angerami (PSDB)

PL

José Augusto Curvo

PSB

Jamil Haddad



Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de Lima

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

PMDB

Zaire Rezende
3 vagas

PDT

Carlos Alberto Campista

PT

Edésio Passos
Ernesto Graoeii-a

PDC

Jairo Azi

PL

José Fortunati

Osvaldo Reis

PDS

PTB

Orlando Pacheco (BLOCO)Aldo Rebelo (PC do B)
Felipe Mendes

PSDB

Antônio Carlos Mendes Thame
Jabes Ribeiro

Maria Laura (PT)

PT

Chico Vigilante
Paulo Paim

PDC

Jairo Bolsonaro

PL

Ricardo Izar

PSB

Célio de Castro

Mauro Sampaio

Mendes Botelho

Paulo Rocha

Jonival (ucas

Robson Tuma

PSB

Jamil Haddad

Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Ramal: 6887/6990nOO4nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)
l' Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PT/MG)
2' Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFLlMA)
3' Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDT/PB)

Titulares

Suplentes

BLOCO

Antônio dos Santos
Benito Gama
Efraim Morais
Eraldo Trindade

PMDB

Hermínio Calvinho
Nilson Gibson
Renato Vianna

PDT

Carlos Lupi

PDS

Ibrahim Abi-Ackel
Jandira Feghali (PC do B )

PSDB

Jayme Santana
Sigmaringa Seixas

PTB

Carlos Santana (PT)

Freire Júnior
Ivânio Guerra

José Burnett
Sérgio Barcellos

Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos

2 vagas

Haroldo Sabóia
1 vaga

José Lourenço

Tuga Angerami

I Vaga

Alacid Nunes
Antônio Barbará
César Bandeira
Christovam Chiaradia
Efraim Moraes
Gustavo Krause
Jairo Carneiro

Aloízio Santos
Carlos Benevides
Carlos Scarpelini
José Maranhão
Laire Rosado
Leopoldo Bessone

Dércio Knop
Hagahús Araújo (PMDB)
Junot Abi-Ramia

Fernando Carrion
João Rodolfo

João Baptista Motta
Luiz Pontes

BLOCO

PMDB

PDT

PDS

PSDB

José Carlos Vasconcellos
José Múcio

José Reinaldo
Lael Varella
Pedro Irujo

Romel Anísio

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende

Nicias Ribeiro
Sérgio Naya

Lúcia Braga
Valdomiro Lima

José Diogo
Telmo Kirst

Munhoz da Rocha
Saulo Coelho



COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Dep, Maurício Campos (PL -MG)
19 Vice-Presidente:,D~p. Aldir Cabral (PTB - RJ)
29 Vice-Presidente: pep. Wilson Müller (PDT - RS)
39 Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

PTB

Francisco Rodrigues Simão Sessim (Bloco)
Paulo de Almeida '1 vaga

PT

Carlos Santana Nilmário Miranda
Ernesto Gradella 'Osvaldo Reis (PDC)

PDC

Jairo Azi Os6rio Santa Cruz

PL

Pauderney Avelino (PDC) Valdemar Costa

PSB

Roberto França

PTR

Carlos Camurça

Suplentes

BLOCO

PDC

Avenir Rosa

PL

Eduardo Braga (PDC)

PSB

Maria Luíza Fontenele

PTR
Benedito Domingos

Secretária: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

Sérgio Brito

Ribeiro Tavares

TitularesAracely de Paula
Caldas RodriJtues
Camilo'Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

NanSouza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes

PMDB

BLOCO

Alacid Nunes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Paes Landim
Paulo Octávio

Roberto Magalhães
Vitório Malta

Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
J6rio de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

PDT

Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

PDS

Celso Bernardi
Fetter Júnior

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 vaga

Laerte Bastos
Marino Clinger

Maria Valadão
Oscar Travassos

PMDB

Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas

PDT
Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS

Fábio Meirelles
Fernando Camon

PSDB

João Fagundes
Manoel Moreira
Marcelo Barbieri

1vaga

Heitor Franco

Koryu Iha
Oswaldo Stecca

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDq

PSDB

Paulino Cícero de Vasconcelos
Vitt6rio Medioli

PTB

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

PT

JoséCicote

Luci Choinacki

Mauro Borges (PDC)
Moroni Torgan

PTB

Aldir Cabral

PT

Hélio Bicudo

PDC

Jair Bolsonaro

Rose de Freitas

Francisco Rodrigues

José Dirceu



PL

Maurício Campos

PSB

Roberto França

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS

E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Requerimento n" )/9)
Suplentes

Bloco

Fernando Freire José Mendonça Bezerra
Fausto Rocha Luciano Pizzatto
Jesus Tajra Paulo Duarte

Vicente Fialho

PMDB

Aloízio Santos José Maranhão
Euler Ribeiro Pinheiro Landin
João Almeida 2 vagas

PDT

Carrion Júnior I vaga
José Carlos Coutinho

PDS

Amaral Netto Osvaldo Bender
João de Deus Antunes

PSDB

André Benassi Paulo Silva
Francisco Silva (PDC)

PTB

Carlos Kayath Gastone Righi

PT

Paulo Delgado Sandra Starling

PDC

José Marial Eymael

PL

Robson Tuma

PSB

Ariosto Holanda

Secretária: Marci Bernardes Ferreira

Ramal: 699817001/7002

PRAZO: 18/4 a 16/9/1991

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

Titulares

BLOCO

Ruben Bento - RR
Osvaldo Coelho - PE

PMDB

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

PSDB

João Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezelli - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

Wellinton Fagundes - MT

Freire Júnior - TO

José Dutra - AN



Suplentes Titulares

PDS

PL

Robson Tuma - SP

PTB

Valter Pereira - MS

PMDB

Arnaldo Faria de Sá - SP

BLOCO

Pauderney Avelino - AM

PDC

Eduardo Braga - AM

PT

PSDB

Wilson Müller - RS

Agostinho Valente - MG

Moroni Torgan - CE

Tereza Jucá - RR

Laprovita Vieira - RJ
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

George Takimoto - MS
Ivânio Guerra - PR

Elísio Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

BLOCO

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais - PB

PMDB

Aluizio Santos - ES
José Felinto - PR

PDT

Eden Pedroso - RS

PDS

Fetter Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck - RS

PTB

Hilário Coimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Reuniões-
l..ocal- Anexo II, Plenário nO 13
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes

BLOCO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA

PMDB

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG

PDT

Otto Cunha - PR

WandaReis-RJ

Clovis Assis - BA

PSDB
Requerimento n' 3/91

Osmânio Pereira - MG
Prazo: 19-4 a 16-8-91
.Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

PDS

Oscar Tavassos - MT



PTB

Alceste Almeida - RR

PT

Hélio Bicudo - SP

PDC

José Maria Eymael - SP

PL

Ricardo Izar - SP

Reuniôes: Plenários 13 ou 17 do Anexo 11
Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS

E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA. (Ato da Mesa n~ 2/90>

Supervisor: Deputado Inocencio Oliveira - I' Secretário
Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta

Deput".do Tony Gel

BLOCO

PT

Paulo Delgado

PDC

Pauderney Avelino

PL

João MeJJão Neto

PSB

(Ar1. 2". § 1", do Aro da Mesa n' 2. de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES

DE TERRAS PÚBLICAS

(Ar1. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo Tinoco - PFLlBA
Mes"ias Goís - PFL/SE
José Burnett- PRNiMA

Nelson Jobim
Antônio Britto

Miro Teixeira
Regina Gnrdilho

Advlson Motta
Bo~ifácio de l'lndrada

Magalhães Teixeira

Carlos Kayath

Roberto Magalhães - PFLlPE
Sandra Cavalcanti - PFLlRJ

TonyGel -PRN!PE

f'MDB

Luiz Henrique
Luís Carlos Santos

PDT

PDS

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Rodrigues Palma

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marisc

Prazo: 5-10-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira

Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

pauderney Avelino

Amo Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Titularei

BLPFL/PRN/PSC/PMN/PST

(Requerimento n" 446/91-CN)

Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maurílio Ferreira Lima

PL

BLPFLlPRN/PSC/PMNIPST

Suplentel

l.aire Rosado - R1'l

Oel11lio Neiva - MO

Josê Augusto CuIVO - MT

Amo Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMDB

Antônio de Jesus - 00
Armando Costa - MO

PDT
Márcia Cibilis Viana - RJ

Ângela Amin - SC
PDS

PSDB
Wilson Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO

Jaques Wagner - DA
PT

José Maria Eymael - SP
PDC

Deputados
José Egydio

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Carlos Hauly

Maun1io Ferreira Lima
Sérgio Gaudenzi

Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo

Jackson Pereira
Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

Titulares

Senadores
Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Élcio .Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Prazo: ]0-5 a 6-9·91

Requerimento nO 5-91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Suplentes
Senadores
Alfredo Campos
CesarDias
Amir Lando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotónio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

Deputados
Flávio Rocha

Eduardo Moreira
Nilton Baiano

Regina Gordilho
Marcelino Romano

Geraldo Alckmin Filho
Paulo Almeida

Paulo Rocha
Eduardo Braga

José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino

Aldo Rebelo
Reditário Cassol

Camilo Machado - MO
Jorge KhouJY - BA

PMDB

Adclaide Neri - AC
lvandro Cunha Lima - PB

PDT

BemIdo Boaventura - BA

PDS

IIcitor Franco - SP

PSDB

Eroani Viana - CE

PTB

Tadashi Kuriki - SP

PT

Pedro Tonelli - PR

PDC

Ivan Burity - PB

J6rio de Barros - ES

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Oetlllio NeivaI. Relatora: Márcia Cibilis Viana

I.eomar Quintanilha - TO
Reuniões:
Local: Anexo II - Plenário ]3 ou 17
Ramal: 7054



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO.

REQUERIMENTO N" 02/91

Prazo: lO/OS a 07/10191

Presidente: Deputado Roberto Rollemberg/SP
Vice-Presidente: Deputada Socorro GomeslPA
Relator: Deputado Jonas Pinheiro/MT

Titulares

PMDB

Delcino Tavares - PR Luiz Tadeu Leite - MG
Eliel Rodrigues - PA

PDT

Regina Gordilho - RJ

PDS
Hugo Biehl - SC

PSDB
Jabes Ribeiro - BA

PTB
Nelson Trad - MS

PT
Valdir Ganzer - PA

PDC
Paulo Mourão - TO

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães - PE

BLPFL

Vadão Gomes-SP

Reuniões:
Local: Anexo lI, Plenários 13 ou 17

Telefone: 7060

Secretário:

PMDB

Antonio Faleiros - GO Roberto Rollemberg-SP
Socorro Gomes (PCdoB) - PA

PDT

Giovani Queiroz - PA

PDS

Fábio Meirelles - SP

PSDB

Flávio Aros - PR

PTB

Cardoso Alves - SP

PT

Alcides Modesto - BA

PDC

Osório Santa Cruz - GO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA À VERIFICAR
A EXISTÊNCIA DE AEROPORTOS

CLANDESTINOS E A
ATUAÇÃO DE MISSÕES RELIGIOSAS

ESTRANGEIRAS NA A.JmA DE GARIPAGEM
DE RORAIMA, PROVOCANDO A

INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

Requerimento n' 4/91

Prazo: 22-05 a 19-10-91

Presidente: Deputado Átila Lins
Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

Titulares

BLOCO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Suplentes

BLPFL

Átila Lins - AM
Ruben Bento -R,R

João Fagundes - RR
Zila Bezerra - AC

PMDB

PDT

Gilvan Borges - AP

Nicias Ribeiro - PA

Benedito de Figueiredo - SE
José Falcão - BA

Romel Anísio - MG
Beth Azize - AM

José Diogo - PA
PDS



Tuga Angerami - SP

PSDB COMlSSAO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
p()'BLICOS E FlSCALIZAÇAO

Júlio Cabral - RR

PTB

PT

5-6-91
Presidente: Senador Ronaldo Aragão (PMDB/RO)
1.0 Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi

(PDT/BA)

Lourival Freitas - AP 2.0 Vice-Presidente: senador Teotônio V1lela Filho
(PSDB/AL)

PDC

Avenir Rosa - RR

PL

3.° Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Melo
(PDS/PA)

Jarvis Gaidzinski - SC TITULARES
Suplentes

PFL BroCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST
João Teixeira - MT Edmar Moreira - MG
Ézio Ferreira - AM

PARTIDO
PMDB

Deputados

Parlamentar UF Gab. Fone

Antonio Bárbara PR 737 223-1395

Antonio dos Santos CE 406 223-1743

Christovam Chiaradia MG 658 223-6543

Cleonâncio Fonseca SE 824 223-9398

Eraldo Tinoco BA 310 225-1765

Evaldo Gonçalves PB 833 223-7398

Flávio Palmier da RJ 246 2!3-2095
Veiga

Francisco Dornelles RJ 512 223-4593

Iberê Ferreira RN 609 223-1348

João Alves BA 630. 223-0498

Jonas Pinheiro MT 441 223-6993

José Burnett MA 543 223-9499

José Carlos PE 915 226-5712
Vasconcellos

Luiz Dantas AL *370 223-3555

Messias Góis SE 723 223-7548

Fernando Diniz - MG

PT

PTB

PDS

PDT

PDC

PSDB

Aroldo Góes - AP

Paulo Titan - PA
Mauri Sérgio - AC

Ricardo Moraes - AM

Célia Mendes - AC

Francisco Rodrigues - RR

Paudemey Avelino - AM

Sigmaringa Seixas - DF

Reuniões -
Local: Anexo 11, Plenário n'
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 3117057



Nelson Morro se 418 223-9395 Paulo Hartung ES 514 223-9048
Osvaldo Coêlho PE 444 223-6845 Rose de Freitas ES 960 223-1493
Paes Landim PI 560 223-9484 Saulo Coelho
Pedro Intjo BA 818 226-6272

MG 602 224-4569

Rivaldo Medeiros PB 227 225-3242 Sigmaringa Seixas DF 454 223-3593

Roseana Sarney MA 554 223-8893 PTB

Sérgio Barcellos AP 301 223-5843 Carlos Kayath PA 218 223-2493
Werner Wanderer PR 806 223-3095 Fábio Raunheitti RJ 628 223-5593

PMDB Félix Mendonça BA 912 223-0793
Aluízio Alves RN 558 223-0198 Francisco Rodrigues RR 304 224-1752
Cid Carvalho MA 710 223-7148
DeIcino Tavares PR 929 223-7743

José Elias MS 448 226-6917

Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Nelson Marquezelli SP 920 223-9943

Fernando Diniz MG 307 223-8245 Vago
Geddel Vieira Lima BA 612 223-3448 PT
Hélio Rosas SP *478 224-9735
João Carlos Bacelar BA 827 226-3917

Alcides Modesto BA 954 223-0095

.Tm'ge Tadeu MudaIen SP 552 223-6348 Aloízio Mercadante SP 825 223-8743

José Geraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399

José Maranhão PB 236 223-0643 Irma Passoni SP 237 223-4845
Luís Roberto Ponte RS 956 223-1698 Jofia Paulo MG 211 223-3430
Luiz Viana Neto BA 913 223-7295

_. Mauri Sérgio AC *568 226-6991
José Dirceu SP 706 225-2162

Nilson Gibson PE 410 223-9893
Pinheiro Landim C~ 636 223-7643 PDC

Renato Vianna SC 639 223-3693 Eduardo Braga AM 256 223-3540
Rita Camata ES 905 223-9945 Francisco Coelho MA 525 223-9498
Sérgio Naya MG 435 223-2943 Jonival Lucas BA 815 223-6245
Vago
Vago

Paulo Mandarino ao 862 223-7448
PDT PL

Beto Mansur SP 837 223-4348 30nes Santos Neves ES 327 223-1643
Carlos Cardinal RS *277 225-4741 Maurício Campos
Elio Dal1a-Vecchia PR 916 224-2419

MG 239 223-4648

Francisco Evangelista PB 442 223-8443 Valdemar Costa, Neto SP 542 223-9793

Giovanni Queiroz PA 534 223-9643 PSB

Mendonça Neto AL 258 223-9443 Luiz Piauhylino PE 224 226-7661

Paulo Portugal R3 516 223-2990 Sérgio Guerra PE 426 223-6398
Sérgio Gaudenzi BA 320 223-4395 PC do B

PDS Haroldo Lima BA 456 223-6693

Carlos Azambuja RS *469 225-7790 PTR

Fábio Meirel1es SP 526 223-5298 Carlos Camurça RO 342 223-3584
Felipe Mendes PI 654 223-5545
Francisco Diógenes AC 745 223-7731 PRS

José Lourenço BA 311 223-7545 Israel PL'1heiro MG 540 226-3631
José Luiz Maia PI 640 223-4398
Osvaldo Melo PA 809 223-0945 TITULARES
Ruberval Pilotto SC 254 223-7543 Senadores

PSDB PMDB

Aécio Neves MG 648 223-2298 Parlamentar UF Gab. Fone,

O€raldo Alckmin SP 656 223-6945
César Dias RR * 43 224-2855

Filho Coutinho Jorge PA * 26 226-34'19

Marco Penaforte CE 238 223-5348 Flaviano Melo AC * 14 321--5365

* Gabinete localizado no Anexo m Irapuan Costa Júnior ao * 16 224-6623



João Calmon ES ** 06 226-3303 Freire Júnior TO 601 225-2071
Mansueto de Lavor PE * 25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quínan GO * 32 224-6834 Gilson Machado PE 334 223-2695
Ronaldo Arajão RO **08 223-2492 Humberto Souto MO 914 223-0395
Ronan Tito MG Ed. Pro 224-1803 Jorge Khoury BA 212 223-3298

José Carlos Aleluia BA 856 223-9693
PFL José Múcio Monteiro PE 458 223-0098

Alexandre Costa MA **4o 50 224-7934 Maluly Netto SP 219 223-9399
Carlos Patrocínio TO 05 224-4366 Manoel Castro BA 760 223-3518
Dario Pereira RN Ed. Pro 223-0313 Osório Adriano DF 446 223-5743

Guilherme Palmeira AL Ed. Pro 223-6792 Otto Cunha PR 662 223-5148

Henrique Almeida AP * 38 224-5009
Ricardo Murad MA 354 223-4245
Rubem Medina RJ 610 226-2937

Hugo Napoleão PI **04 224-1953 Ruben Bento RR 524 226-2375
Lourival Baptista SE 4o** 56 224-8262 Simão Sessim RJ 709 223-8348

PSDB Tony Gel PE 423 223-9448
Almir Gabriel PA * 42 224-4389 Vadão Gomes SP 750 223-6298

Chagas Rodrigues PI * 17 3101-3167/68 Zé Gomes da Rocha GO 748 224-0769

José Richa PR *** 49 224-0059
Teotônio Vilela Filho AL *08 223-5100 * Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

PTB ** Gabinete localizado na Ala AfoMo Arinos

Louremberg Nunes MT 30 223-8834 **** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho

Rocha "'**** Gabinete localizado no Anexo I - 27.0 andar

Marluce Pinto RR ....... 01 224-3953 PMDB
Valmir Campelo DF ... 48 225-7379 Antônio Britto RS 518 223-7443

PDT Carlos Benevides CE 926 321-3488
Magno Bacelar MA *** 54 224-1934 Eduardo Moreira SC 616 223-8198
Maurício Corrêa DF ** 03 224-2903 Etevalda Grassi de ISS 213 223-4095

Menezes
PRN Ivandro Cunha Lima PB 605 223-9457

Albano Franco SE 4o*** 06 224-8208 João Fagundes RR 550 223-0593
Áureo Mello AM * 40 223-0315 João Henrique PI 617 226-6119

PDC José Dutra AM 943 223-4048

Gerson Camata ES * 12 224-9853
José Themaz Nonô AL 812 225-1932
Jurandyr Paixão SP *569 223-3741

PDS Marcos Lima MG 220 225-1951
Lucídio Portella PI * 15 226-2588 Nicias Ribeiro PA *278 225-5048

PT/PSB Nilton Baiano ES 618 223-5245
Eduardo Suplicy SP Ed. Pro 224-9934 Said Ferreira PR *583 223-7735

\'ult2r Pereira MS 618 223-5245
* Gabinete localizado no Anexo m Zila Bezerra AC 510 223-6598

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos Vago
*** Gabinete localizado na Ala Taneredo Neves Vago

Vago Vago
SUPLENTES PDT

Deputados Beth Azize AM 646 223-5048
BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST Clovis Assis BA *586 226-9817

Parlamentar UF Gab. Fone Edson Silva CE 726 223-8148

Alacid Nunes PA 519 223-3550 Eduardo Mascarenhas RJ 944 223--1048

Amo Magarinos RS 839 224-1215 Haroldo Sabóia MA 660 223-8493

Aroldo Cedraz BA 312 223-9245 Luiz Girão CE 439 223-5945

Ézio Ferreira AM 515 223-7943 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
Flávio Derzi MS 934 223-5643 Paulo Ramos RJ 830 223-1448



PUS PTR

Carlos Virgilio CE 537 223-3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942

lIdevaldo Alves da SP 343 225-1472 PRS
Silva José Ulisses de MG 250 223-5648

lbrahim Abi-Ackel MG 319 223-8543 Oliveira

João de Deus RS 720 321-1705 SUPLENTES
AntlUles Senadores

Marill, Valadão GO 520 223-2498 PMDB
Osvaldo Bander RS *274 224-9033 Parlamentar UF Gab. Fone
Roberto Campos RJ 629 223-5395 Alfredo Campos MG .. 58 224-4903
Teresa Jucá RR 401 223-2348 Amir Lando RO * 35 225-1628

PSUB Antônio Mariz PB • 45 224-6997
Adroaldo Streck RS 744 223-8943 Cid Sabóia de CE ** 02 226-3488
Flávio Arns PR 850 223-2893 Carvalho

Jabes Ribeiro BA 214 223-6843 Divaldo Suruagy AL " 47 224-3884

Mauro Sampaio CE 356 311-5356 José Fogaça RS ** 07 226-7238

Sérgio Machado CE 536 223-2448 Márcio Lacerda MT * 46 224-3373

Tuga Angerami SP 562 223-8448 Pedro Símon RS *18 226-4693

Wilson Moreira PR 819 223-3098 Ruy Bacelar BA " 05 224-4684

G2.bll1€:e localizado no Anexo III * Gabinete localizado no Anexo III
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos

PTB
,,", Gc.binete localizado na Ala Tancredo Neves

Annibal Teixeira MG 450 223-1845
Luiz Moreira BA 729 223-9548

PFL

Matheus Iensen PR 641 223-5543 Francisco Rollemberg SE • 24 225-8515
Nobel Moura RO 835 223-0248 Hydekel Freitas RJ Ed. Pro 224-2934
Rodrigues Palma MT 528 223-9598 João Rocha TO • 13 224-4270
ValdEmor Guedes AP 848 223-3548 Júlio Campos MT • 36 224-4059

PT Meira Filho DF • 39 225-8257
JDsé Fortunati RS *372 224-0403 Odacir Soares RO • 29 224-7434
Lourival Freitas AP *574 225-0470 RaimlUldo Lyra PB ! 19 224-9834
Marin Laura DF *475 225-2737
Paulo Bernardo PR *379 225-4664 PSDB

P~dro Tonelli PR *585 226-0622 Beny Veras CE • 04 224-2884
Valdir Ganzer PA *484 225-3198 Jutahy Magalhães BA ... 53 224-9803

PDC Mário Covas BP ... 51 224-9903
Avenir Rosa RR 437 223-8048 Wilson Martins MS • 34 224-0953
Frnncisco Silva RJ 716 225-2601
Osório Santa Cruz GO 644 223-8548 ! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa

Pedro Novais MA 813 223-6548 * Gabinete localizado no Anexo m
PL u* Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

Nelson Bornier RJ 936 223-3148 PTB
Ribeiro Tavares BA 812 224-4493 Jonas Pinheiro AP .... 10 226-4392
Wellington Fagundes MT 523 223-7945 José Eduardo PR •••• 08 311-4059

PSB Levy Dias MS * 28 224-3059
Célio de Castro MG 462 224-7419 PDTlldurico Pinto BA • 269 226-3641

PC do B Lavoisier Maia RN Ed. Pro 224-11:184

Aldo Rebelo SP 924 223-3813 Nelson Wedekin SC ·11 224-7834



Júnia Marise

Saldanha Derzi

PRN

MG
MS

* 02
! 01

226-6939

223-3019

PT

Sandra Starling

PDC

José Fortunati

Amazonino Mendes

PDC

AM. • 44 224-2009

Leomar Quintanilha

PL

Nelson Bornier

Sérgio Brito

Valdemar Costa

Armando Faria de Sá Carlos Ratinho Massa
Benito Gama Christovam Ghiaradia
Eraldo Tinoco Messias Góis
José Moura Raul Belém

PMDB

Aloísio Vasconcelos Antônio Britto
Henrique Eduardo Alves Luiz Carlos Hauly
Odacir Klein Roberto Rollemberg.
Tidei de Lima Ronivon Santiago

PDT

Beto Mansur Paulo Ramos
Carlos Lupi Paulo Portugal

PDS

Aércio Borba Osvaldo Melo
Celso Bernardi Ruberval Pilotto

PSDB

Artur da Távola Jorge Uequed

PTB

Onaireves Moura Paulo Almeida

PDS

Esperidião Amin se * 23 224-8037

PT/PSB
José Paulo Bisol RS *** 59 223-1549

Secretária: Myrna Lopes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Fones: 311-6938/6939/6940 (Secretaria)

223-2945 (Presidente)
311-6937/6941/6942/6943

Assessoria: Dr. Roberval (CD): 311-66821 (SF): 311-3318

* Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

**** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI Ng 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN
CIAS".

Presidente: Deputado AÉRCIO DE BORBA (PDS)
19 Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO)
2" Vice-Presidente: Deputado TIDEI DE LIMA (PMDB)

Relator: Deputado ARTUR DA TÁVOLA (PSDB)

SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS
Secretário Antonio Fernander Borges Manzan

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR

O EXTERMÍNIO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.

Rita Camata - ES

Laerte Bastos - RJ

Wanda Reis - RJ

Marino Clinger - RJ

Salatiel Carvalho - PE
Cleto Falcão - AL

Costa Ferreira - MA
Marcos Medrado - BA

PRAZO: 30.05 a 27.09.91

PTB

PT

PDC

PL

PDT

PDS

PSDB

PSDB

PMDB

Suplentes
BLPFL

Arolde de Oliveira -RJ
Fátima Pelaes - AP

PDS

Llicia Braga - PB

PDT

RESOLUÇÃO N° 02/91

Presidente: Rita Camata
Vice-Presidente: Laerte Bastos
Relator: Fátima Pelaes

Titulares
BLPFL

Flávio Aros - PR

Orlando Bezerra - CE
Paulo Duarte - SC

José Belato - MG
Said Ferreira - PR

PMDB
Célio de Castro (PSB) - MG
Jurandir Paixão - SP

Eduardo Braga - AM

Robson Tuma - SP

Regina Gordilho - RJ

Célia Mendes - AC

Benedita da Silva - RJ

Paulo Hartung - ES

Marilu Guimarães - MS

Teresa Jucá - RR

Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
Titulares



Augustinho Martins - MT

H~lio Bicudo - SP

Jair Bolsonaro - RJ

PTB

PT

PDC

Ricardo Izar - SP

Reuniões:
Local: Plenários das CPIs
Telefone: 311-7050
Secretário: Ana Clara

PL



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inc!USdS as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO (Câmara dos Deputados)

Sem.estral ~ .

SEÇÃO li (Senado Federal)

Semestral .

J. avulso .

Cr$ 5.770,57

Cr$ 5.770,57

Cr$ 117,93

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável

em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela

Caixa Econômica Federal - Agência - PS-CEGRAF, conta

corrente nl? 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação

de Atendimento ao Usuário.



1 EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS


