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I - Abertura da sessão
11 - "Leitura da ata da sessão ante

rior, que é aprovada.
11I - Leitura do Expediente

COMUNICAÇÕES

DoSenhor AntonioFarias,participandoque
assumiu a LIderança do PartidoMunicipalista
Brasileiro - PMB, na Assembléia Nacional
Constituinte.

Da Senhora BethAzize, participandoter as
sumido a Liderançado PartidoSocialistaBra
sileiro - PSB, junto à Assembléia Nacional
Constituinte.

Do Senhor DjenalGonçalves, participando
que a partirde 9 de fevereiro do ano em curso,
passa a integrara bancada do Partidodo Movi
mento Democrático Brasileiro - PMDB.

Do Senhor HaroldoLIma, Uder do Partido
Comunista do Brasil- PC do B,participando
a indicaçãodo Senhor AldoArantes,para Vice
Líderdo Partido,junto à AssembléiaNacional
Constituinte.

DaBancada do PartidoComunistado Brasil
- PC do B, comunicando a indicação do Se
nhor Haroldo Lima para exercer a LIderança
do Partido.

REQUERIMENTO

Do Senhor Agripino Uma, solicitandoalte
ração em seu nome parlamentar, para Agri
pino de Oliveira Lima.

IV - Comunicações

FÁBIO LUCENA-Questão de ordem so-
bre observância do artigo 8°,' § 2° das

normas preliminares para funcionamento da
AssembléiaNacionalConstituinte.

PRESIDENTE - Resposta à questão de
ordem do Constituinte Fábio Lucena.Suspen
são da sessão por 30 minutos.

JORGE UEQUED - Questão de ordem
sobre conveniência do comparecimento dos
Constituintes ao plenário.

PRESIDENTE - Resposta à questão de
ordem do Constituinte Jorge Uequed.

EDNALDO MOTIA - LIberação de re
cursos para minorar efeitos da seca no Alto
Sertão, Estado da Paraíba.

DEL BOSCO AMARAL - Convocação
de convenção nacional extraordinária do
PMDB.

FERNANDO SANTANA - Latifúndio,
má distribuição de renda,concessões no setor
mineral e deficiências dos transportes como
impedimento ao d~senvolvimento brasileiro.

MESSIAS GÓiS - Situação da econo
mia brasileira.

OSWALDO ALMEIDA - Problemas dos
plantadores de cana.

CHICO HUMBERTO - Aliança PT-PDT
em NovaLIma, MinasGerais,nas eleiçõesmu
nicipais.

FARABULINI JÚNIOR - Soberania da
AssembléiaNacionalConstituinte.

NO VANDERLlNDE - Problemática da
agriculturabrasileira.

PAULO MACARINI - Proposta de cria
ção de comissões específicas na Assembléia
Nacional Constituinte. Participaçãoda Socie
dade brasileira na elaboração da CartaMagna.
Atendimentoàs necessidades da Previdência
Social na nova Constituição.

JOAQUIM BEVlI.ACQUA - Juros cobra
dos pelas financeiras. Situação dos pequenos,
médios e grandes agricultores. LIderança do
Governona AssembléiaNacionalConstituinte.
Reforma nos regimentos da Câmara dos De
putados e do Senado Federal.

EDIMILSON VALENTIM - Realinha
mente de preços. Reivindicações dos trabalha
dores brasileiros.

AUGUSTO CARVALHO - Autonomiapolí
tica do Distrito Federal.

JONAS PINHEIRO - Manifesto de apoio
da Frente Parlamentarda Agricultura ao movi
mento de produtores rurais "Alerta do Campo
à Naçáo".

FRANCISCO KUSTER - Nova liderança
para a bancada do PMDB.

BENEDICTO MONTEIRO - Formulação
de política do PMDB nos trabalhos da Assem
bléia NacionalConstituinte.

JOSÉ TAVARES - Liberaçãodas taxas de
juros.

PERCNAL MUNIZ - Soberania da Assem
bléiaNacionalConstituinte para alterara atual
Constituição. Reformatributáriade emergên
cia. Restabelecimento das prerrogativas do
Congresso Nacional.

ALUÍZIO CAMPOS - Reforma do sistema
financeironacional.

JOAQUIM FRANCISCO - Atuação a que
se propõe o orador na Assembléia Nacional
Constituinte.

BEZERRA DE MELO - Retificação de ma
téria publica pela Folha de S. Paulo: "Sindi
catos traçam perfildos parlamentares".

MAURÍCIO FRUET - Emendas apresen
tadas pelo orador ao projeto de regimento da
AssembléiaNacionalConstituinte.
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DOMINGOS LEONELU - Soberania da
Assembléia Nacional Constituinte.

RAQUELCÂNDIDO - Participação da mu
lher na Assembléia Nacional Constituinte. Po
sição do PFL na Assembléia Nacional Cons
tituinte.

DIONfslO HAGE - Pronunciamento do
orador em sessão solene do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Pará para diplomação dos
Constituintes eleitos por aquele Estado.

JORGE UEQUED - Elaboração, pela As
sembléia Nacional Constituinte, de medidas
de defesa do sistema previdenciário brasileiro.

SAMIR ACHÓA- Projeto de lei que deter
mina o pagamento de díferença no valor dos
beneficios previdenciários.

SIQUEIRA CAMPOS- Carta dirigida pelo
orador ao Presidente Ulysses Guimarães.

NILSON GIBSON - Política econômica
brasileira. Inclusão na nova Carta de dispo
sitivo de repressão à cobrança de juros.

CHAGAS DUARTE- Requerimento de in
formações ao Presidente da República sobre
greve da FUNAI, em Roraima.

JORGE ARBAGE- Reunião da Federação
das Associações Comerciais em Belo Hori
zonte, Minas Gerais. Política econômica bra
sileira.

DAVI ALVES SILVA - Projeto de lei que
díspõe sobre o atendimento rnédico-hospita
lar à gestante.

MOZARILDO CAVALCANTI - Elevação
dos Territórios Federais de Roraima e do Ama-

pá a Estados. Anexação do Território de Fer
nando de Noronha ao Estado de Pemambuco.

AMAURY MLLER - Requerimento de infor
mações ao Sr. Presidente da República sobre
importações de alimentos.

v - Horário de Uderança

PÚNIO ARRUDA SAMPAIO - (Como Lí
der.) - Encaminhamento à Mesa de substi
tutivo do Partido dos Trabalhadores ao Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Cosn
tituinte.

ALDO ARANTES- (Como Líder) - Crise
econômica do Pais.

BRANDÃO MONTEIRO - (Como Líder.)
- Soberama da Constituinte. Projeto de lei
constitucional apresentado pelo Partido De
mocrático Trabalhista.

JOSÉ MARIA EYMAEL - (Como Líder.) 
Posicionamento do Partido Democrata Cristão
na Assembléia Nacional Constituinte.

JAMIL HADDAD - (Como Líder.) - Res
ponsabilidade do PMDB na discussão da divi
da externa brasileira.

ALUIZIO CAMPOS - Propostas encami
nhadas à Mesa relativas à extensão dos pode
res da Assembléia Nacional Constituinte.

GERSON PERES - (Como Líder.) - Indí
cação, pelo Presidente da República, do Líder
do Govemo na Câmara dos Deputados.

JOSÉ EUAS MURAD - (Como Líder) 
Defesa do consumidor.

IBSEN PINHEIRO - (Pela Ordem) - Con
sulta sobre o tempo disponível da Uderança
doPMDB.

MAURfUO FERREIRA UMA - (Como Lí
der.) - Elevação das taxas de juros.

CARLOSALBERTO CAÓ- Requerimento
de informações ao Sr. Presidente da República
sobre reservas cambiais e renegociação da
dívida externa.

VI - Ordem do Dia

JOSÉ GENOfNO - Questão de ordem so
bre horário para apreciação de proposições
concernentes à soberania da Assembléia Na
cional Constituinte.

PRESIDENTE - Resposta à questão de or
dem do Constituinte José Genoíno.

ADYLSON MOTTA, ADOLPHO OUVElRA
- Apresentação de emendas ao projeto de
Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte.

DEL BOSCO AMARAL - Reclamações so
bre impedimento para transmissão de telex,
pela Câmara, sem autorização de membro da
Mesa.

PRESIDENTE-Resposta à reclamação do
Constituinte Del Bosco Amaral.

HUGO NAPOLEÃO, CRISTINA TAVARES,
MAURfuo FERREIRA UMA- Apresentação
de emendas ao projeto de Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.

ENCERRAMENTO

ATA da ga Sessão, em 10 de fevereiro de 1-987

Presidência dos Srs.: Ulysses Guimarães, Humberto Souto:
Mauro Benevides e Arnaldo Faria de Sá

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. CONSTITUINTES:

Acre

Alércio Dias - PFL; AluízioBezerra - PMDB;
Geraldo Aeming - PMDB; Mário Maia - PDT;
Nabor Júnior - PMDB;Narciso Mendes - PDS;
Osmir Uma - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral- PMDB;Beth Azize- PSB;
Carlos De'Carli - PMDB; Carrel Benevides 
PMDB; Ézio Ferreira - PFL; Fábio Lucena
PMDB;José Dutra - PMDB; Leopoldo Perez 
PMDB;Sadie Hauache - PFL

Rondônia

Assis Canuto - PFL; Chagas Neto - PMDB;
Expedito Júnior - PMDB; Francisco Sales 
PMDB; José Guedes - PMDB; José Viana -

PMDB; Odacir Soares - PFL; Olavo Pires 
PMDB; Raquel Cândido - PFL; Rita Furtado 
PFL; Ronaldo Aragão - PMDB.

Pará

Ademir Andrade - PMDB; Almir Gabriel 
PMDB; Aloysio Chaves - PFL; Amilcar Moreira
- PMDB; Arnaldo Moraes - PMDB; Benedicto
Monteiro-PMDB; Dionísio Hage-PFL; Domin
gos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB;
Fausto Fernandes - PMDB; Fernando Velasco
- PMDB; Gabriel Guerreiro - PMDB; Gerson
Peres - PDS; Hélio Gueiros - PMDB; Jarbas
Passarinho - PDS; Jorge Arbage -PDS; Manoel
Ribeiro - PMDB;Paulo Roberto - PMDB.

Maranhão

Albérico Alho - PMDB; Alexandre Costa 
PFL; Antonio Gaspar - PMDB; Cid Carvalho 
PMDB; Costa Ferreira - PFL; Davi Alves Silva
- PDS; Edison Lobão - PFL; Eliézer Moreira

- PFL; Enoc Vieira - PFL; Haroldo Sabóia 
PMDB;Jayme Santana - PFL; João Castelo 
PDS; Joaquim Hayckel - PMDB;José Carlos Sa
bóia - PMDB;José Teixeira - PFL; Onofre Cor
rêa ..... PMDB; Vieira da Silva - PDS; Wagner
Lago-PMDB.

Piaui

Átila Lira - PfL; Chagas Rodrigues - PMDB;
Felipe Mendes- PDS; Heráclito Fortes - PMDB;
Hugo Napoleão - PFL; Jesualdo Cavalcanti 
PFL; Jesus Tajra - PFL; José LuizMaia - PDS;
Mussa Demes - PFL; Myrian Portella - PDS;
Paes Landim - PFL; Paulo Silva - PMDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo 
PMDB;César Cals Neto-PDS; Cid Sabóia Carva
lho - PMDB;Etevaldo Nogueira - PFL;Expedito
Machado - PMDB; Firmo de Castro - PMDB;
Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas - PMDB;
Lúcio Alcântara - PFL; Luiz Marques - PFL;
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Manuel Viana - PMDB; Mauro Benevides 
PMDB; Moema São Thiago - PDT; Moysés Pi
mentel - PMDB; Orlando Bezerra- PFL; Paes
de Andrade - PMDB; Raimundo Bezerra 
PMDB; Ubiratan Aguiar- PMDB; Virgl1io Távora
-PDS.

mo Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Flávio Rocha 
PFL; HenriqueEduardo Alves - PMDB; IberêFer
reira - PFL; Ismael Wanderley - PMDB; José
Agripino - PFL; Lavoisier Maia - PDS; Vingt
Rosado- PMDB; Wilma Maia - PDS.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida 
PMDB; Aluízio Campos - PMDB; AntonioMariz
- PMDB; CássioCunha Uma - PMDB; Edivaldo
Motta- PMDB; Edme Tavares - PFL; Evaldo
Gonçalves- PFL; Humberto Lucena - PMDB;
João Agripino - PMDB; João da Mata - PFL;
José Maranhão - PMDB; Lucia Braga - PFL;
Marcondes Gadelha - PFL; Raimundo Lira 
PMDB.

Pernambuco

Antonio Farias - PMB; Cristina Tavares 
PMDB; EgídioFerreira Lima- PMDB; Fernando
Bezerra Coelho - PMDB; Fernando Lyre:t°
PMDB; GeraldoMelo- PMDB; Gilson Machado
- PFL; GonzagaPatriota- PMDB; Harlan Gade
lha- PMDB; InocêncioOliveira - PFL; Joaquim
Francisco - PFL; José Carlos Vasconcelos 
PMDB; José Jorge - PFL; José Moura- PFL;
José Tinoco - PFL; Luiz Freire - PMDB; Man
sueto de Lavor - PMDB; Marcos Queiroz 
PMDB; Maurílio Ferreira Uma - PMDB; Nilson
Gibson- PMDB; Nivaldo Machado- PFL; Ricar
do FIUza - PFL; Roberto Freire - PCB; Salatiel
Carvalho - PFL; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro- PFL; AntonioFerreira
PFL; Divaldo Suruagy - PFL; Eduardo Bonfim
-PC do B;GeraldoBulhões-PMDB; Guilherme
Palmeira- PFL; José Costa.- PMDB; José tho
maz Nonô - PFL; Renan Calheiros - PMDB;
Roberto Torres - PTB;Teotônio VIlela Filho
PMDB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PMDB; Albano Franco 
PMDB; Antônio Carlos Franco - PMDB; Bosco
França - PMDB; Cleonâncio Fonseca - PFL;
DjenalGonçalves- PDS;Francisco Rollemberg
- PMDB; João MachadoRollemberg - PFL; Jo
sé Queiroz- PFL; Lourival Baptista- PFL; Mes
sias Góis- PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PMDB; Ângelo Magalhães
- PFL; Benito Gama - PFL; Carlos Sant'Ana
- PMDB; Celso Dourado - PMDB; Domingos
Leonelli - PMDB; EraldoTinoco-PFL; Fernan
do Gomes - PMDB; Fernando Santana - PCB;
França Teixeira - PMDB; Francisco Benjamim
- PFL; Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo
Correia- PMDB; HaroldoLima- PCdo B;Jairo
Carneiro- PFL; João Alves - PFL; João Carlos

Bacelar - PMDB; Jonival Lucas - PFL; Jorge
Hage- PMDB; Jorge Vianna - PMDB; José Lou
renço - PFL; Jutahy Júnior - PMDB; Jutahy
Magalhães- PMDB; Leur Lomanto- PFL; Udi
ce da Mata - PC do B; Luis Eduardo - PFL;
Luiz Viana - PMDB; Luiz Viana Neto - PMDB;
Manoel Castro - PFL; Marcelo Cordeiro 
PMDB; MárioUma - PMDB; Milton Barbosa 
pMDB; Nestor Duarte- PMDB; Prisco Viana
PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Rui Bacelar 
PMDB; Sérgio Brito - PFL; Uldurico Pinto 
PMDB; Virgildásio de Senna - PMDB; Waldec
Omélas - PFL.

Espírito Santo

Gerson Camata - PMDB; Hélio Manhães 
PMDB; Lezio Sathler - PMDB; João Calmon 
PMDB; José Ignácio Ferreira - PMDB; Nelson
Aguiar- PMDB; NyderBarbosa - PMDB; Rita
Camata- PMDB; Rose de Freitas- PMDB; Sté
IioDias- PFL; VascoAlves - PMDB; Vitor Buaiz
-PT.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Afonso Arinos- PFL;
Alair Ferreira- PFL; AmaralNetto- PDS;Anna
Maria Rattes- PMDB; Arolde de Oliveira - PFL;
Arturda Távola - PMDB; Bocayuva Cunha 
PDT; Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto
Caó - PDT; César Maia- PDT; Daso Coimbra
- PMDB; DenisarArneiro - PMDB; Edésio Frias
- PDT; Edmilnson Valentin - PC do B; Fábio
Raunheitti - PTB; FlaVIO Palmier da Veiga 
PMDB; Gustavode Faria- PMDB; Jamil Haddad
- PSB; José Carlos Coutinho - PL; José Luiz
de Sá - PL; JuarezAntunes- PDT; Luiz Salomão
- PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Márcio Braga
- PMDB; MessiasSoares - PMDB; Miro Teixeira
- PMDB; Nelson Carneiro - PMDB; Noel de
Carvalho - PDT; OswaldoAlmeida - PL; Paulo
Ramos - PMDB; Roberto D'Ávila - PDT; Ro
naldo CezarCoelho- PMDB; Sandra Cavalcanti
- PFL; Simão Sessim - PFL;VIValdo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira- PT.

Minas Gerais

Alfredo Campos - PMDB; Aloísio Vasconcelos
- PMDB; Alysson Paulinelli - PFL; Bonifácio
de Andrada- PDS;CarlosCotta-PMDB; Carlos
Mosconi - PMDB; Célio de Castro - PMDB;
Chico Humberto - PDT; Christ6vam Chiaradia
-PFL; DáltonCanabrava-PMDB; GenésioBer
nardino- PMDB; Gil César-PMDB; Hélio Costa
- PMDB; HomeroSantos-PFL;HumbertoSou
to - PFL; José da Conceição - PMDB; José
Elias Murad - PTB; José Geraldo Ribeiro 
PMDB; José Santana - PFL; José Ulisses de Oli
veira - PMDB; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone - PMDB; Luiz Alberto Rodrigues 
PMDB; Luiz Leal-PMDB;MarcosLima-PMDB;
Mário Assad - PFL; Mário de Oliveira - PMDB;
Maurício Campos - PFL; Maurício Pádua 
PMDB; Mauro Campos - PMDB; MeloFreire 
PMDB; Mello Reis- PDS;Milton Reis- PMDB;
Oscar Corrêa - PFL; Paulo Delgado - PT; Pi
menta da Veiga - PMDB; Raimundo Rezende
- PMDB; RobertoBrant - PMDB; Roberto Vital
- PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB; Ronan
Tito- PMDB; Ronaro Corrêa- PFL; Rosa Prata
- PMDB; SérgioWemeck- PMDB;-Sflvio Abreu
- PMDB; Virgílio Galassí - PDS;Virgflio Guima-
rães - PT;ZizaValadares - PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho- PDT; Afif Domin
gos - PL; Agripino Uma - PFL; Airton Sandoval
- PMDB; AntonioPerosa - PMDB; AntônioSa
lim Curiati - PDS;Arnaldo Faria de Sá - PTB;
ArnoldFioravante- PDS;BeteMendes-PMDB;
CaioPompeu - PMDB; Cardoso Alves - PMDB;
Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral 
PMDB; Delfim Netto- PDS;DirceTutu Quadros
- PSC; Doreto Camparari - PMDB; Eduardo
Jorge - PT; Fábio Feldmann - PMDB; Fara
bulini Júnior - PTB; Fernando Gasparian 
PMDB; Fernando Henrique Cardoso - PMDB;
Florestan Fernandes - PT;Francisco Arnaral 
PMDB; Francisco Rossi - PTB; Gastone Righi
- PTB;GeraldoAlckmin - PMDB; Gerson Mar
condes - PMDB; Irma Passoni - PT; Jayme
Paliarin - PTB;João Cunha- PMDB; João Herr
mann - PMDB; João Rezek - PMDB; Joaquim
Bevilácqua -;- PTB; José Camargo - PFL; José
Carlos Grecco - PMDB; José Egreja - PTB;
José Genoíno- PT;José Maria Eymael- PDC;
José Serra - PMDB; Koyu lha - PMDB; Luis
Inácio Lula da Silva- PT; Maluly Neto - PFL;
Manoel Moreira - PMDB; Mário Covas- PMDB;
MendesBotelho- PTB;MendesThame - PFL;
Nelson Seixas - PDT; Paulo Zarzur - PMDB;
PlínioArrudaSampaio - PT; RobertoRollemberg
- PMDB; Robson Marinho - PMDB; Samir
Achôa- PMDB; Severo Gomes - PMDB; Sólon
Borges dos Reis - PTB; Theodoro Mendes 
PMDB; Tidei de Lima- PMDB; Ulysses Guima
rães-PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus
-PMDB; Fernando Cunha-PMDB; IranSaraiva
- PMDB; Irapuã Costa Júnior - PMDB; Jalles
Fontoura- PFL; João Natal- PMDB; José Frei
re - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer
- PMDB; Maguito Vilela - PMDB; MauroBorges
- PDC; MauroMiranda - PMDB; NaphtaliAlves
- PMDB; NionA1bernaz - PMDB; Pedro Canedo
- PFL; Roberto Balestra- PDC; Siqueira Cam-
pos-PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Cameiro
- PMDB; GeraldoCampos - PMDB; Jofran Fre
jat - PFL; Marcia Kubitschek - PMDB; Maria
de Lourdes Abadia - PFL; Maurício Correa 
PDT; Meira Filho - PMDB; Pompeu de Souza
- PMDB; Sigmaringa Seixas - PMDB; Valmir
Campelo - PFL.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena
- PMDB; Jonas Pinheiro- PFL; LoureibergNu
nes Rocha - PMDB; Márcio Lacerda - PMDB;
Osvaldo Sobrinho - PMDB; Percival Muniz 
PMDB; RodriguesPalma- PMDB.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - PMDB; Marcelo Miranda 
PMDB; Plínio Martins - PMDB; RachidSaldanha
Derzi - PDMB; Ruben Figueiró- PMDB; Saulo
Queiróz- PFL; Valter Pereira- PMDB; Wilson
Martins - PMDB.
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Paraná

Airton Cordeiro - PDT; Alarico Abib - PMDB;
Alceni Guerra - PFL;Álvaro Dias - PMDB;Anto
nio (leno - PFL; Basílio Víllaní - PMDB;Borges
da Silveira - PMDB;Darcy Deitos - PMDB;Dio
nisio Dal Prá - PFL; ElVÍn Bonkoskí - PMDB;
Euclides ScaJco-PMDB; Hélio Duque -PMDB;
José Carlos Martinez - PMDB; José Richa 
PMDB; José Tavares - PMDB; Jovanni Masini
- PMDB; Matheus Iensen - PMDB; Maurício
Fruet - PMDB; Mauricio Nasser - PMDB; Max
Rosenmann - PMDB;Nelton Friedrich - PMDB;
Osvaldo Macedo - PMDB; Paulo Pimentel 
PFL; Renato Bernardi - PMDB;Renato Johnsson
- PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Tadeu
França - PMDB;Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antôniocarlos
Konder Reis- PDS; ArtenirWemer-PDS; Cláu
dio Ávila - PFL; Dirceu Carneiro - PMDB;
Eduardo Moreira - PMDB; Francisco Küster 
PMDB; Henrique Córdova - PDS; Ivan Bonato
- PFL; Ivo Vanderlinde - PMDB; Luiz Henrique
- PMDB; Nelson Wedekín - PMDB; Orlando
Pacheco- PFL; Paulo Macarini -PMDB; Renato
Vianna - PMDB; Victor Fontana - PFL; Vilson
Souza - PMDB;Walmor de Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck- PDT;Adylson Motta - PDS;
Amaury Müller - PDT; Antônio Brito - PMDB;
Amaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal - PDT;
Carlos Chiarelli - PFL; Floríceno Paixão - PDT;
Hermes Zaneti - PMDB;Hilário Braun - PMDB;
Ibsen Pinheiro - PMDB;IrajáRodrigues - PMDB;
Ivo Lech - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;João
de Deus Antunes - PDT;José Fogaça - PMDB;
José Paulo Bisol - PMDB; Júlio Costamilan 
PMDB;Lélio Souza - PMDB;Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jo
bim - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo
Mincarone - PMDB; Paulo Paim - PT;Rospide
Netto - PMDB;Ruy Nedel- PMDB;Telmo Kirst
- PDS; Vicente Bogo - PMDB; Victor Faccioni
-PDS.

Amapá

Annilbal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade 
PFL; Geovani Borges - PFL; Raquel Capiberibe
-PMDB.

Roraima

Chagas Duarte - PFL; Marluce Pinto - PTB;
Mozarildo Cavalcanti - PFL; Ottomar Pinto 
PTB.

o SR. PRESIDENTE «(llysses Guimarães)
A lista de presença acusa o comparecimento de
293 Srs. Constituintes. Havendo número regimen
tal, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. 1°-Secretário procederá à leitura da Ata
da sessão anterior.

o Sr. Humberto Souto procede à leitura
da Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Em discussão a Ata. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fábio
LUcena, para uma questão de ordem.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para
uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, com
base no art. 8°, § 2°, do Regimento Provisório
desta augustaAssembléia, rogo a V.Ex" a gentileza
de fazer cumprir as mencionadas normas regi
mentais.

O SR. PRESIDENTE «(J/ysses Guimarães)
A questão de ordem levantada por V. Ex" tem
arrimo no Regimento, de maneira que a Mesa
roga ao Sr. ls-Secretérto que faça a contagem
dos Srs. Parlamentares que se encontram pre
sentes.

O Sr. Jorge Uequed - Sr. Presidente, peço
a V. Ex~ que, antes de proceder a contagem em
Plenário, acione as campainhas, a fim de que os
Srs. Parlamentares, que estão se deslocando para
o Plenário, possam estar aqui no momento da
contagem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V. Ex!tem razão. Esta providência está sento to
mada pela Mesa.

Vamos proceder à contagem dos presentes.
A Mesa suspenderá a sessão por 30 minutos,

fazendo acionar as campainhas, convocando os
Srs. Parlamentares ao Plenário, a fim de que te
nhamos quorum e possamos prosseguir os nos
sos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 14 horas e 5 minutos, a ses
são é reaberta às 14 horas e 16 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está reaberta a sessão. Presentes mais de 100
Srs. Constituintes. Há número regimental.

Sobre a mesa, expediente a ser lido pelo Sr.
1°-Secretário.

São lidos os seguintes ofícios

Brasília,3 de fevereiro de 1987
Da Sr" Beth Azize,nos seguintes termos:
Exrrr' Sr,
Deputado Ulysses Guimarães
MD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V.Ex" que assu

mi a liderança do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) junto à Assembléia Nacional Constituinte,
representando o Partido sob cuja sigla fui eleita,
em 15 de novembro de 1986, pelo Estado do
Amazonas.

Esta comunicação prende-se à norma regi
mental estabelecida no art. 8",§ 2°.

Nesta oportunidade apresento a V. Ex" as mi
nhas mais cordiais saudações. - Beth Azize,
Constituinte.

Brasília, 3 de fevereiro de 1987.
Do Sr. Antônio Farias, nos seguintes termos:
Sr. Presidente
Tenho a grata satisfação de comunicar a V.

Ex" que exercerei a liderança do Partido Munici-

palista Brasileiro, na Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Reitero a V.Ex" meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Antonio Farias,
Líder do PMB.

Brasília, 6 de fevereiro de 1987

Dos Srs. Aldo Arantes, Eduardo Bonfim, Udice
da Mata, Edmilson Valentim e Haroldo Lima, nos
seguintes termos:

Exrrr Sr.
Constituinte Ulysses Guimarães
DD Presidente da Assembléia Nacional Cons-

tituinte
Nesta
Sr. Presidente,
A bancada do Partido Comunista do Brasil 

PC do B, na Assembléia Nacional Constituinte
vem comunicar a V. Ex!, nos termos do art. 5°,
§ 1c das Normas Preliminares para funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, a in
dicação do Sr. Constituinte Haroldo Uma para
Líder da bancada nesta Casa.

Atenciosamente.-Aldo Arantes-Eduardo
Bonfim - Udice da Mata - Eclmilson Valen
tim - Haroldo Lima.

Do Sr. Haroldo Uma, nos seguintes termos:
Brasília, 6 de fevereiro de 1987

Exmo.Sr.
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Cons-

tituinte
Nesta
Sr. Presidente,
Vimos, pelo presente, com fulcro no § 2° do

art. 59 das Normas Preliminares para funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, indi
car o senhor Constituinte Aldo Arantes para vice
líder da bancada do Partido Comunista do Brasil
- PC do B, na Assembléia Nacional Constituinte.

Atenciosamente - Haroldo Uma, Uder do
PC do B.

Do Sr. Djenal Gonçalves, nos seguintes termos:
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex", para os devidos fins, que

a partir desta data passo a integrar a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB).

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1987. 
Djenal Gonçalves.

Do Sr. Agripino de Oliveira Lima, nos seguintes
termos: .

Brasflia, 6 de fevereiro de 1987

Exrrr' Sr.
Deputado Ulysses Guimarães
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Venho, pela presente, solicitar a V.Ex' se digne

efetuar a mudança do meu nome parlamentar
de Agripino Uma para Agripino de Oliveira Uma.

A solicitação se deve a um malentendido quan
do da primeira opção, ocasião em que obtivemos
informação diversa da vigente.

Certo de sua compreensão e pronto atendi
mento, subscrevo-me mui,

Atenciosamente - Agripino de Oliveira U·
ma, Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O Expediente lido vai à publicação. Há oradores
inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edi
valdo Motta.

o SR. EDIVALDO MOlTA (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente
Srs. Constituintes.

Enquanto a Nação brasileiravoltaas suas aten
ções para esta Assembléia Nacional Constltuinte,
em meu Estado, a Paraíba, precisamente no alto
sertão, onde se encrava a região dos Espinhares,
e onde se diz que a terra é boa e aquele céu
é ingrato; pequenos e médios agropecuaristas so
frem as inclemências da seca e, vêem, dia a dia
os seus modestos rebanhos dirnínuírern em razão
da falta de pastagem e, de os bancos oficiais,
financiadores da pecuária, não lhes concederem
pequenos empréstimos para aquisição de rações.

Sabemos das dificuldadesfinanceiras do nosso
País, sacrificado com empréstimos extemos e en
rolado em uma política econômico-financeira in
definida.

Porém, não podemos aceitar que depois de
oito anos de estiagem por que passamos, e onde
os nossos rebanhos foram reduzidos em 80%,
agora, tenhamos como fruto da inércia e do aban
dono sempre constantes na nossa região, a nega
tivapor parte dos órgãos financiadores, de peque
nos empréstimos para aquisição de rações, que,
salvará o que resta da nossa tão diminuída pe
cuária.

Estamos neste instante apelando ao Ministro
da Agricultura, no sentido de S. Ex' agilizarjunto
ao Banco Central, a liberação de recursos para
repassar aos Bancos do Brasil e do Nordeste des
tes pequenos empréstimos que em nada vão
complicar a balança financeira do País,mas salvar
o que ainda resta ge rebanho bovino no sertão
paraibano.

Muitoobrigado!

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte DelBos
co Amaral.

o SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,

Os problemas que assolam o País não podem
esperar pelo desfecho dos trabalhos da Consti
tuinte, e o PMDB, sustentação máxima da Aliança
Democrática, comete terrívelengano não convo
cando Convenção Nacional Extraordinária,ou pe-

. lo menos o Diretório Nacional, para analisar o
desastre da política econômica e outros graves
aspectos em áreas diversas, que estão levando
o povo ao desespero e propiciando a fermentação
de movimentos justos, porém marcados pela
emoção e que causam profunda inquietação.

O Presidente Sarney precisa contar com toda
colaboração das forças políticas, mas para isto
deverá afastar os incompetentes e os que se recu
sam a conviver com a participação política nas
decisões governamentais.

Os juros em patamares absurdos, o descaso
dos Ministérios que absorvem as decisões econô
micas para com o Ministério da Agricultura, o
péssimo desempenho de muitas estatais e o clima
de desconfiança e até intriga reinante entre Minis
tros são fatos incontestáveis, que autorizam a su
por que corremos o risco da feitura de uma Cons
tituição para entrar em vigor em pleno caos.

Muitas matérias componentes da crise atual
não podem ter soluções ou propostas adiadas
o que confirma a necessidade de o Congresso
atual, pelas duas Casas, promover o debate e
apontar caminhos nem que para isso tenhamos
que trabalhar sete dias por semana e pelo menos
dezoito horas por dia.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nós, inegavel
mente, estamos caminhando para um ponto críti
co, de onde possivelmente não exista volta. É:
preciso que o Presidente da Constituinte e Presi
dente do PMDB compreenda que o partido tem
que ser acionado imediatamente, porque os juros
extorsivos que estão inviabilizando a pequena e
média empresas e a marcha dos agricultores para
Brasílianão são assuntos para esperar a Consti-

. tuinte. Acho que nós, que somos os represen
tantes da maioria da Aliança Democrática e a
maioria até da Constituinte, presididos brilhante
mente por V.Ex-nos dois caminhos, no Partido
e na Constituinte, devemos tomar soluções ime
diatas, dando todo apoio ao Presidente Samey,
porque se não, Sr. Presidente, voltoa repetir, tere
mos uma Constituinte elaborada para vigir em
pleno caos institucional e econômico.

Muítoobrigado. (Muitobem!)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao orador imediatamente ins
crito, o nobre Constituinte Fernando Santana.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB- BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Estamos reunidos nesta Assembléia Nacional
Constituinte na tentativa de dar ordenamento jurí
dico e institucional a este País, que pelo menos
responda aos anseios da grande sociedade brasi
leira Não nos custa levantar a situação real do
País, quais os pontos de estrangulamento que
impedem o nosso desenvolvimento,em que luga
res estamos sendo impedidos de subir, de descer
ou de marchar e como poderemos vencer esses
obstáculos. Do nosso ponto de vista, o Brasil
apresenta, hoje, alguns pontos da maior impor
tância, e que devem ser enfrentados com a maior
decisão possível.

Nós não seremos um país realmente digno des
se nome, primeiro, se não quebrarmos o estran
gulamento que nos vem pelo latifúndio, Esta é
uma herança histórica, que vem ainda da civiliza
ção romana, transmitida à Península Ibérica e tra
zida para o Continente Latino-Americano.

Não conhecemos, no mundo, nenhum país que
tenha conseguido realmente afirmar-se como na
ção desenvolvida na base do latifúndio. Este é
um dos pontos inquestionáveis das nossas dificul
dades.

Outro ponto é a distribui-ção de renda Talvez
no mundo, Srs, Constituintes, não haja um país
com uma distribuição tão cruel, tão concentrada,
tão injusta como é a deste Brasil.Basta se lembre
que a pirâmide da população efetivamente ativa,
1%, ou seja, apenas o vértice dessa pirâmide,
acumula hoje mais de 40% da renda nacional.
E este é um outro ponto sobre o qual teremos
que nos debruçar, não para mudar o sistema que
está aí, porque nós não temos uma correlação
de forças para impor a esta Nação uma Consti
tuição, nem de longe. socialista, mas é nosso de
ver abrir 05 caminhos para o desenvolvimento.
E nós não abriremos esses caminhos sem tentar
romper esses pontos nodais de estragulamento
do desenvolvimento desta Pátria.

O terceiro ponto, meus amigos, que nos parece
da maior importância, é o setor mineral. Nós esta
mos alienando, cada dia mais, o nosso potencial
de minérios. Há setores onde 87% das conces
sões são dadas a empresas intemacionais ou mul
tinacionais. O setor do ouro, por exemplo, 87%
das explorações ou das concessões para explora
ções das minas de ouro estão sob o controle
das grandes multinacionais; no diamante, 97%.
Em Minas Gerais, que é uma provincia ferrífera,

55% do mmério de ferro está sob o controle inter
nacional.

Ora, nós que temos que legislar, teremos tam
bém que reservarpara o progresso do nosso povo
essas riquezas que não são inesgotáveis. Todo
mundo conhece a frase célebre: "O minério só
dá uma safra". Por maior que seja a nossa reserva
em qualquer setor mineral, ela é exaurível, ela
é fimta, e nós estamos desperdiçando essas reser
vas, entregando-as, praticamente de graça, a gru
pos internacionais. Não dizemos isso por uma
atitude xenófoba, mas por uma questão puramen
te patriótica. Nós não podemos entregar aos ou
tros aquilo que deve pertencer à Nação brasileira.
E um dos pontos sobre o qual devemos debru
çar-nos, aquele inciso da Constituição de 46, que
dIZ simplesmente: "As concessões serão dadas
a brasileiros, a empresas brasileiras, ou organi
zadas no Brasil".

Este organizadas no Brasil abriu as portas da
Nação para a penetração de todas as empresas
que aí estão. Basta que lhes diga que a British
Petroleum, uma das sete irmãs, uma empresa
que sempre se dedicou à pesquisa, à exploração,
à refinação, ao transporte e à distribuição de deri
vados de petróleo, com os grandes recursos de
que dispõe e sabendo que o petróleo é bem de
prazo curto, porque a balança energética do mun
do afirma que o petróleo não transporá o ano
de 2.050, a British, então, está diversificando as
suas atividades e em poucos anos já tem mais
de 2 mil concessões em nossa Pátria. Para quê?
Para simplesmente controlar,sentar em cima des
sas reservas, e deixar que a exploração se faça ~

quando para os seus interesses for, digamos as
SIm, recomendável, mas não aos interesses de
nossa Pátria.

Então meus caros Constituintes, este é um ou
tro ponto sobre o qual devemos ter o máximo
cuidado, que é reincorporar ao patrimônio da
União essas milhares e milhares de concessões
que não estão sendo exploradas, porque, do con
trário, estaremos selando a escravidão perpétua
do povo brasileiro.

Quero ressaltar outros pontos, ainda de estran
gulamento: os transportes, por exemplo; um País
como o Brasil, se dá ao luxo de carregar nas
costas, em caminhão, mais de 76% da sua carga
interna. Não somos contra o transporte rodoviário,
mas, em verdade, é o transporte que mais gasta
energia, mais voraz. Por que não aproveitar os
220 mil quilômetros de navegabilidade de rios?
Por que não aproveitar a navegação de cabota
gem que está aí abandonada? Por que não revitali
zarmos as estradas de ferro? E por que não se
aproveitarem as rodovias dentro dos limites de
sua economicidade? Este é um outro ponto de
estrangulamento que nós devemos estudar e abrir
caminhos para sua solução.

Então, Srs. Constituintes, diante deste mar de
crises em que estamos vivendo - eu não digo
mar, aliás, digo vulcões em que estamos senta
dos, - ou abrimos carrunhos para o futuro do
povo brasileiro,ou estaremos enterrando definiti
vamente o destino da nossa Pátria. (Muitobem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavraao orador regularmente inscri
to, Messias Góis.

O SR. MESSIAS GÓiS (PFL- ES. Pronun
cia o seguinte discurso. - Sr. Presidente e Srs,
Constituintes:

Fomos eleitos numa expectativa de mudança
para toda a Nação. O Brasil nos chamou, num
momento próprio, para que façamos aqui, nOr
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Congresso, uma revolução legal, criando nova
Carta Magna. No entanto, a expectativa que tem
um carroceiro de boi no Nordeste do Brasil ou
a expectativa que tem um operário de indústria
de ponta em São Paulo, a esta altura dos aconteci
mentos, está totalmente frustrada. Eu me pergun
taria: por que lutar por uma Constituição nova?
Enquanto aqui debatemos Regimentos Provisó
rios, debatemos Regimento Definitivo, o povo na
rua está a amaldiçoar o Govemo. Melhor a Consti
tuição de 46, melhor a Constituição de 67, do
que convivermos com juros de 1.200%. Como
pode a Nação Brasileira suportar tal arrocho? Co
mo pode o povo brasileiro aplaudir o trabalho
de uma Constituinte, se nós aqui estamos, de
um certo modo alienados da realidade nacional?

Épreciso, Sr. Presidente, é preciso, Srs. Deputa
dos, Srs. Senadores, Srs. Constituintes do Brasil
é preciso sacudir este País; é preciso chamar à
responsabilidade este Govemo. Não precisamos
aqui parodiar o que Cícero diziano Senado roma
no, mas até quando este Governo irá abusar da
paciência do povo brasileiro?

Não podemos, Sr. Presidente, suportar o caos
que o PMDB, através da sua equipe econômica,
está levando o País. É preciso que nós, que faze
mos o Parido da Frente UberaJ, neste momento,
paremos para repensar o apoio ao Governo. O
Presidente Sarney saiu de nossas fileiras, foi cha
mado, por uma falha da legislação, a optar por
um partido novo, mas aí está. De uma popula
ridade quase de 80% em fevereiro, do ano passa
do, hoje o Presidente Sarney é odiado pela Nação.
Como pode um empresário pagar juros de
1.200%? Melhor seria partirmos para repensar o
modelo econômico brasileiro do que, talvez, pa
rarmos para pensar uma nova Constituição. Do
que adianta ter uma Constituição boa, bonita, bem
feita, sintética ou não, com um modelo japonês,
americano, alemão, francês? Que importa seja
adotado o modelo tupiniquim, se o povo está
a passar fome, se o operário não tem a garantia
do pão do dia-a-dia, se nós constituintes estamos
aqui hibernados, adormecidos diante desta Nação
que reclama um apoio, que reclama a nosa voz,
que reclama o nosso protesto? Não estamos aqui
para bater palmas para Poder Executivo. Não. Fo
mos eleitos para representar o povo brasileiro.
E diante do caos que está aí, diante do ponto
a que levaram a economia brasileira, hoje já temos
saudades do nosso colega Delfim Netto, quando
a inflação era de 10 e 12%. Podemos viver numa
inflação de 20%, 25% ou 30% daqui a alguns
dias e com tudo escamoteado nos jornais e nas
televisões, dizendo que daqui a um mês os juros
vão cair, ou mesmo daqui a dois meses? O povo
brasileiro está vivendo na expectativa de que a
inflação vai cair, de que os juros vão cair, de que
o custo de vida vai cair. Por fim, acho que quem
está caindo é a Nação brasileira, como um todo,
por falta de um compromisso maior, de uma se
riedade maior do Governo. Após estrondosa vitó
ria nas umas, com o povo anestesiado pelo Cruza
do I, tivemos o Cruzado lI, e com o Cruzado II
veio a débâcle. Agora, certamente, deverão man
dar um Cruzado III para acabar de enterrar o povo
brasileiro.

Srs. Constituintes, entendo que é o momento
de parar. Não vamos pensar só em Constituinte,
porque uma Constituição bem-feita não resolve,
não é panacéia para a doença brasileira. Precisa
mos, sim, repensar o nosso momento, repensar
o apoio ou a rejeição ao Governo. repensar a
situação atual para que o povo brasileiro, no futu
ro, não nos condene e não nos cobre de modo
veemente a nossa omissão, seja como Deputados
seja como Constituintes.

Sr. Presidente, V. Ex-eleito que foi quase que
por unanimidade, é aqui o nosso representante,
o representante do povo brasileiro, reunido em
forma constituinte; que V. Ex- leve ao Presidente
José Sarney a insatisfação e a repulsa do povo
brasileiro pelo modo como estão sendo condu
zidos os destinos do Brasil. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Condedoa palavra ao nobre Constituinte Oswaldo
Almeida.

o SR. OSWALDO ALMEIDA (PL- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Somos dos que entendem não ser esta tribuna
a mais própria para as intervenções que vimos
fazendo, mas os problemas estão crescendo e
o País está exigindo a nossa participação. Por
isso aqui estamos para registrar um problema
da agricultura, e que é especial porque envolve
um segmento agrícola, que não está subordinado
ao Ministérioda Agricultura, mas ao Mie. Trata-se
do segmento dos plantadores de cana.

Srs. Constituintes, este segmento que vem pa
decendo de todos os males da agricultura brasi
leira já muito bem relacionados ontem, nesta trio
buna, por companheiros vinculados ao setor. so
freu nestes últimos dias, no programa de realinha
mento de preços promovidos pelo governo, uma
odiosa discriminação no que diz respeito aos pro
dutores de cana da Região Centro-Sul.

Sendo um dos setores mais dirigidos e contro
lados do País, porque passa pela Fundação Getú
lio Vargas, IAA. MICe SEP!.AN e Conselho Mone
tário - vêm recebendo a cana, o açúcar e o
álcool reajustamentos regulares fixados pelo Go
verno em percentuais sempre próximos para os
três produtos.

Hoje, todavia, será publicada a decisão do Go
verno que reajusta em 36% os preços do açúcar
e do álcool da Região Nordeste, contra um rea
juste de 38% para a cana-de-açúcar daquela re
gião, isto é, 2% a mais para a cana-de-açúcar.
Todavia, na Região Centro-Sul está o Governo
atribuindo, hoje, 39% para o açúcar e álcool e
28% para a cana, isto é, 30% a menos para os
produtores de cana de SPiRJ/MGIESIPRlGO/MS,
que são milhares de produtores. Não somos con
tra os 39% para os industriais do açúcar e do
álcool; nós não podemos admitir é a discrimi
nação que se fez com os produtores de cana
da nossa região, contrariando ao técnico, ao polí
tico e ao justo. Imaginamos que isso tenha ocor
rido por um equívoco dessas autoridades.

Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repú·
blíca, na fala que dirigiu ao País, por ocasião da
instalação desta Assembléia, propôs que désse
mos as mãos para vencermos os obstáculos e
continuarmos as mudanças.

Em nome dessa proposta, encarecemos ao Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio uma pronta
revisão dessa falha, para não desanimar mais os
produtores rurais de cana-de-açúcar da Região
Centro-Sul, e para não entendermos que as mu
danças propostas pelo Senhor Presidente da Re
pública sejam para pior. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra à nobre Constituinte Rose de
Freitas. (Pausa.)

S. Ex- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chíco

Humberto.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Presidente, Srs,
Constituintes:

Sou médico, homem de hábitos modestos e
o único Deputado Federal eleito pelo PDT mineiro
e, portanto, posso dizer com muita honra que
sou o primeiro Deputado socialista das Minas Ge
rais, pois fiz toda mmha campanha defendendo
os ideais de igualdade. de fraternidade e de justiça
social.

No entanto Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
com exatos 41 anos de idade, pertenço a uma
geração de brasileiros a quem se usurpou o direito
de encolher livremente o Presidente da República,
somos um País de jovens guiados por velhos che
fes autocratas, autoritãrios e sumamente arbitrá
rios, que nos impõe à condição de semicidadãos.

Temos lutado bravamente, pela via pacífica, pa
ra restabelecer o estado de direito em nossa Pátria
e pouco a pouco, com o sacrifício de centenas
de vidas preciosas, com o povo nas ruas, com
os segmentos da sociedade se organizando, pare
ce que vamos cortando aos poucos as cabeças
desta besta-fera chamada ditadura.

Hoje, em fevereiro de 1987, já se pode dizer
com segurança que alguma coisa está mudando
no Brasil.

As urnas revelaram uma auspiciosa surpresa
- há Constituintes progressistas e comprome
tidos com suas bases eleitorais, eleitos pelos mais
diversos partidos, dispostos e empenhados na de
fesa dos principios socialistas, e sintonizados com
os anseios da maioria do nosso povo.

Todos os capítulos da nossa história contam
vitórias das elites, dos latifúndios, dos grandes
empresários, dos banqueiros, do capital interna
cional, dos políticos de tradição e de carreira, sem
pre, através dos séculos, uma histórie do grande
capital amparado pelas Forças Armadas e pelas
leis truculentas feitas de encomenda para privile
giá-los. Mas agora, neste exato momento, que
é da maior importãncia histórica, o povo convo
cado que foi para eleger uma Assembléia Nacio
nal Constituinte, compareceu maciçamente, su
fragando nas urnas o nome de candidatos da
sua confiança. E aqui estão presentes cabeças
da melhor qualidade, provadas nas lideranças sin
dicais e na militância político-partidária. Serão vo
zes altissonantes, sempre prontas a intervir, quan
do for preciso, dispostas a denunciar toda vez
que houver necessidade. Competentes para se
pronunciarem em defesa dos interesses do povo
brasileiro.

Cada partido comprometido com as bases so
cialistas ou trabalhistas é fraco para opor resis
tência ao bloco conservador na Constituinte, e
disto todos nós temos consciência plena. Entre
tanto, não só é possível como é também neces
sário buscar aliados nos partidos cujo programa
pode conter pontos de convergência ideológica.

Neste momento, pela primeira vez na história
política brasileira, da década de 80, uma aliança
muito significativa se estabeleceu. uma aliança
amadurecida e salutar - o encontro do PT 
Partido dos Trabalhadores - com o PDT - Par
tido Democrático Trabalhista.

Em Nova Lima, município mineiro do quadri
láterio ferrífero estarão disputando as eleições
municipais do próximo 15 de março, de um lado,
as forças progressistas nas pessoas de 19uatemi
Correa um líder comunitário, Vereador e Presí
dente da Câmara Municipal, autor de inúmeros
projetos em defesa do cidadão Nova-limense e
seu Vice: Geraldo Barbosa um ex-mineiro, Presi
dente da Associação dos Aposentados daquela
cidade, e do outro lado os partidos da "Aliança
Democrática".



Fevereiro de 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Quarta-feira 11 195

Quando forças progressitas se juntam, isto faz
tremer o grande capital, significa que uma brisa
de democracia, esta autoridade popular tão alme
jada, perpassa o cenário político nacional.

Na qualidade de único Deputado Federal eleito
pelo PDT mineiro, devo dizer que este é, sem
a menor sombra de dúvida, um momento muito
especial da vida política do nosso tão conservador
Estado de Minas Gerais.

E antevejo grandes vitórias tanto para o PDT
como para o PT,aliados naturais por uma questão
de programa e de princípios.

Saúdo, Srs, Constituintes, o encontro do PDT
com PT neste memorável pletio de Nova Lima.

Juntos, tenho certeza, seremos muito mais for
tes.

Muito Obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. FARABlIUNI JáNlOR (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, muito se tem discutido sobre
os lirmtes do poder constituinte do qual esta As·
sembléia Nacional Constituinte é agente.

Em verdade duas são as teses em debate: ou
a Constituinte pode substituir-se ao Congresso
Nacional e, em seu lugar, editar atos legislativos
ordinários, bem como atos legislativos constitu
cionais de revisão e reforma da Constituição vi
gente; ou não o pode, devendo esta Constituinte
ater-se à elaboração da Nova Constituição, .que
decretará no futuro próximo, para substituir à Ve
lha Constituição, hoje ainda em vigor.

A decisão desta questão deve decorrer na apli
cação da boa doutrina aos fatos que compõem
a transição política, entre nós, da Velha para a
Nova ordem Constitucional.

Vejamos.
Exercemos nós, os Constituintes aqui reunidos,

o poder Constituinte originário, destinado - não
a reformar em parte, limitadamente e condiciona
damente a Velha constituição vigente, mas a fazer
na sua totalidade, com poderes para isso ilimita
dos e incondicionados, uma Nova Constituição.
Esse poder Constituinte originário é de espécie
diferente do poder Constituinte derivado reforma
dor, já que esse último se manifesta investido
- não na Assembléia Constituinte, de modo origi
nário e inicial - mas no Poder legislativo, que
no Brasil é o Congresso Nacional. Portanto, é
bom que se frise: o Poder Constituinte Derivado
Reformador - que é o poder de reformar parcial
mente a Constituição vigente, com base nas con
dições formais e materiais que nela própria foram
previstas e fixadas pelo poder constituinte que
a fez - esse Poder Reformador está investido
no Congresso Nacional, e não na Assembléia Na
cional Constituinte. Igualmente está investido no
Congresso Nacional o Poder Legislativo ordinário
que, tanto quanto o Poder Constituinte Reforma
dor, lhe foi outorgado pela Constituição vigente.
O que está investido na Assembléia Nacional
Constituinte é o Poder Constituinte Originário, ini
cial de uma Constituição Nova, ilimitado e íncon
dicíonado ao fazê-la e para fazê-la. Portanto, a
Constituinte é livre e soberana para fazer a Nova
Constituição que, quando entrar em vigor, derru
bará no todo e de uma só vez a antiga Consti
tuição. Esse poder soberano, livre, ilimitado, in
condicionado, inicial de uma Nova Constituição,
a Assembléia Constituinte o recebeu mediante
um ato de outorga, também chamado ato de con
vocação, editado em nome do povo pelos seus
lideres que comandaram o movimento que con
testaa velha ordem Constituicional.

Este ato - que geralmente é a primeira mani
festação formal do movimento revolucionário ou
evolucionário que promove a superação da antiga
Constituição - pode formalizar-se de diversos
modos e emergir de diversas circunstãncias histó
ricas. Por exemplo, nos casos de revolução san
grenta e radical, pode ocorrer uma total incompa
tibilidade entre a nova ordem política, econômica,
social e cultural, a ser formalizada na vindoura
Constituição, e a velha ordem que está forma
lizada na Constituição vigente, de modo que, em
face dessa antinomia radical, o ato de convocação
pode decretar o fim da vigência da Constituição
anterior e outorgar poderes a uma pessoa ou a
um grupo para excepcionalmente legislar en
quanto não entre em vigor a Nova Constituição
- para cuja elaboração o ato está convocando
a Assembléia Constituinte. Note-se que, esses po
deres excepcionais, o Ato de Convocação poderia
outorgá-los até mesmo à própria assembléia
Constituinte a qual, aí, sim, teria o Poder Consti
tuinte Originário e, conjuntamente, o Poder Legis
lativo Ordinário. Do mesmo modo, o Ato de Con
vocação poderia ter mantido provisoriamente a
Velha Constituição, mas com atribuição do poder
Constituinte derivado reformador à Assembléia
Constituinte convocada

Entretanto, não foi nada disso o que ocorreu
no presente caso brasileiro. Não tivemos uma re
volução sangrenta, com mudança radical da or
dem econômica, social, política e cultural. Pelo
contrário, sob o pretexto de não-revanchismo,
nem sequer crimes funcionais ou comuns de digo
natáríos da velha ordem foram apurados e, até
mesmos, impunes.

Por isso mesmo, tendo ocorrido menos uma
revolução e mais uma evolução, na presente tran
sição constitucional brasileira, o Ato de Convo
cação da atual Assembléia Constituinte - que
foi a Emenda Constituição n° 26 não retirou o
vigor da Constituição vigente, mas implicitamente
a manteve, com todos os poderes nela consti
tuídos e nos termos em que constituídos. Foi
mantido, portanto, o Poder Legislativo investido
no Congresso Nacional, com todos os seus pode
res, incluídos os de legislar ordinariamente e de
reformar por emendas a Constituição mantida em
vigor. é necessário frisar: o Ato de Convocação
não atribui à Assembléia Constituinte o Poder Le
gislativo Ordinário nem o Poder Constituinte deri
vado reformador; não pôs fim à vigência da Velha
Constituição; não retirou os poderes nela consti
tuídos, nem dissolveu as instituições nela criadas
e que nela encontram suas conpetências; man
teve, e aqui explicitamente até, o Congresso Na
cional com seus plenos poderes.

Desse modo, o Ato de Convocação ou Ato de
Outorga - formalizado sob a forma de Emenda
Constitucional- não fez senão convocar a Cons
tituinte e outorgar-lhe o Poder Constituinte Origi
nário, soberano, incondicionado e ilimitado, autô
nomo, para fazer uma Nova constituição, em no
me do povo brasileiro.

Agora, pode-se perguntar: qual é a força de
tal Ato que o faça ser respeitado pela Assembléia
Constituinte?

Como já dissemos, o Ato de Convocação é
uma manifestação formal do poder social que
comanda a revolução ou a evolução para a Nova
Ordem Constitucional. Esse poder revolucionário
ou evolucionário é um poder de fato, poder social,
cuja formalização jurídica será acabada na Nova
Constituição, mas começa nos primeiros atos jurí
dicos que edita para fixardesde logo os primeiros
princípios da revolução que se processa. É o caso
típico do famoso Decreto n° 1, de 15 de novembro
de 1889, pelo qual o Marechal Deodoro derrogou

a Constituição anterior para instituir a República
e a Federação no Brasil, fixando assim os príncí
pios republicanos e federativos como básicos da
nova ordem inauguranda com a revolução daque
le dia. É evidente que a Assembléia Constituinte
de 1881, dois anos depois, teve de obedecer esses
dois princípios e consolidar na Constituição a Re
pública e a Federação. Assim, o Ato de Convo
cação, estando entre as manifestações primeiras,
primitivas, básicas, anteriores, do Poder revolucio
nário ou evolucionário, sendo um a primeira ma
nifestação formal jurídica desse poder social
Constituinte de uma nova ordem jurídica, há de
ser obedecido pelas manifestações posteriores,
Inclusive pela Assembléia Constituinte convoca
da. Pensar o contrário, ou é admitir o caso social,
ou é admitir uma nova revolução - ou quiçá
um simples golpe de estado no momento em
que a Assembléia Constituinte subverte a ordem
da própria revolução ou evolução da qual ela de
veria ser a expressão.

Por todas essas razões, a não ser que estejamos
na senda de fazer revolução aqui, e não simples
mente constituir juridicamente uma nova ordem
que socialmente já se fez vitoriosa, não poderá
esta Assembléia Constituinte desrespeitar o Ato
que a convocou outorgando-lhe o Poder Consti
tuinte em nome do Povo Brasileiro.

Por todas essas razões, não pode esta Assem
bléia Nacional Constituinte substituir-se ao Con
gresso Nacional para em nome ou em lugar dele,
fazer leis ordinárias ou Emendas Constitucionais.

O ato de Convocação da Constituinte manteve
o Congresso Nacional na sua integridade de po
deres e nas sua brcameralídade. Temos uma Câ
mara dos Deputados e um Senado Federal, cada
qual com o seu Presidente, os seus componentes
e a sua competência resguardada. A essa Câmara
e a esse Senado é que compete fazer as leis com
plementares e ordinárias, exercendo o poder le
gislativo, bem como fazer as Emendas à Consti·
tuição ainda em vigor, exercendo o Poder Consti
tuinte derivado reformador.

À Assembléia Nacional Constituinte compete
exercer o Poder Constituinte Originário e fazer
a nova constituição do Brasil, decretando-a quan
do pronta.

Negar isso é fazer revolução ou golpe de Esta
do, aqui; na própria Constituinte, subvertendo a
ordem normal do movimento de evolução política
que está transcorrendo e cuja primeira manifes
tação foi o Ato de Convocação, a Emenda Consti
tucional n° 26.

Ressalta claro, porém, e isto é iniludível, que
esta Constituinte é livre e soberana para elaborar
no seu todo a Nova Constituição, mudando a
ordem Constitucional em todas as suas matérias,
inclusive a forma de estado, a forma de Governo,
a distribuição dos poderes, a competência dos
agentes públicos, os limites materiais e formais,
inclusive temporais, dessa competência como,

por exemplo, a duração do mandato presidencial;
poderá mudar a ordem econômica e social, em
qualquer de seus pontos; poderá definir com total
liberdade os direitos e garantias indMduais, bem
assim os direitos sociais; a organização do Estado;
enfim, como se tem dito, poderá até mesmo trans
formar o Brasil em monarquia.

Desse modo, não há dúvida de que a Assem
bléia Constituinte, ao elaborar a Nova Constituinte,
poderá alterar a duração do mandato presidencial,
dilatando-o ou encurtando-o, ao fixá-lo no novo
texto Constitucional.

Por conseguinte, o Poder Constituinte Origi
nário que aqui exercemos é ilimitado e incondi
cionado, de tal modo que contra ele não há direito
adquirido. O Poder Constituinte Originário, sendo
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incondicionado para fazer a nova ordem constitu
cional não está condicionado por direitos adqui
ndos segundo a velha ordem Constitucional.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, tenho a im
pressão de que o Congresso Nacional há de estar
aberto a partir de março. A Câmara dos Depu
tados terá que funcionar e também o Senado
da República. E são esses os canais pelos quais
a lei ordinária será cogitada, desenvolvida e prepa
rada, para que nos não tenhamos uma demo
cracia manquitolante, na qual o Poder Executivo,
poderá, isto sim, exacerbar-se e estabelecer o
mando e, fora do direito, exercitar o poder pela
pressão

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte IvoVan
derlinde.

o SR. IVO VANDERLINDE (PMDB - Se.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

A par da honra, da responsabilidade de estar
mos novamente nesta Casa, participando deste
momento histórico por que atravessa o País, que
é a Assembléia Nacional Constituinte, e enten
dendo também que os debates nesta tribuna de
veriam se restringir às questões que envolvem
a Constituinte, neste momento ainda preliminar,
quando estamos ainda a discutir o regimento defi
nitivoe a tribuna da Câmara dos Deputados ainda
não está aberta, pois que a Câmara apenas se
instala no dia 10 de março; viemos a esta tribuna,
hoje, na condição de representante de um dos
setores que neste momento atravessa as maiores
dificuldades, que talvez atravessa o momento de
maiores incertezas por que já passou a agricultura
brasileira e trazer a esta Casa a nossa preocu
pação

Desde o domingo da instalação da Constituinte,
nos, juntamente com outros parlamentares com
prometidos e interessados com os problemas da
agricultura, estamos nos reunindo, realizando
conversações, tendo audiências e reuniões com
Ministros da área econômica e da agricultura, bus
cando sensibilizar o Governo da urgência, da to
mada de medidas que venham ao encontro das
aspirações e das necessidades do setor rural neste
momento. Diria que posições importantes têm
sido tomadas e estão avançando dentro do âm
bito do Governo; diria que após os contatos e
reuniões que mantivemos até agora, e ainda na
manhã de hoje com o Ministro da Agricultura
com o Ministro da fazenda, nos estamos, pela
primeira vez, buscando uma transparência maior
com relação aos assuntos da agncultura, num
entendimento que envolve o Governo, que envol
ve esta Casa e que envolve de forma sitonizada
as principais lideranças da agricultura deste País.
Nós estamos com esperança, estamos com a
convicção de que as medidas a serem anunciadas
pelo Governo, antes ou no dia 12, quando se
realiza aqui em Brasília, talvez, a maior concen
tração de agricultores deste Pais, quando de todos
os recantos do Pais, o agricultor angustiado aqui
comparece, numa marcha organizada, pacífica,
ordeira, com o objetivo de alertar o Governo e
a Nação da gravidade por que passa o setor agrí
cola deste Pais, por certo, quando estivermos dis
cutindo, deveremos não apenas estar enfocando
essas questões momentâneas e emergenciais
que envolvem a agricultura brasileira, mas estare
mos garantindo compromissos e regras que fa
çam com que a agricultura neste País venha a
ser olhada com prioridade por todo o Governo,

o com regras fixas, com regras permanentes, onde

não está em jogo apenas a questão da distribuição
da terra, nem só a questão da remuneração do
agncultor, mas a questão de dar ao agricultor,
ao homem que trabalha a terra, uma melhor con
dição de vida na questão da educação, na questão
da saúde, na questão da previdência, que são
ingredientes que têm que estar juntos quando
se discute, quando se procura buscar, e se faz
urgente que se busque, uma política séria para
este País

Gostaria de usar a tribuna neste momento, para
fazer, em nome da classe rural deste País, uma
conclamação a cada um dos nossos companhei
ros constituintes, que todos nós, que a Nação
inteira se preocupe seriamente com o problema
da agricultura nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Macarini.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB - SC
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. e Sr" ConstJtuintes:

Espero que a Assembléia Nacional Constituinte
se converta no estuário das reivindicações popu
lares e no foro dos debates da realidade nacional.
Pensando nisto, Sr. Presidente, apresentarei ao
projeto de Regimento Interno desta Casa proposta
para a criação de comissões especificas que to
mem o debate diário das nossas preocupações
maiores, notadamente a Previdência Social, a dívi
da externa, a reforma agrária, a reforma bancária,
a reforma urbana, o mercado financeiro e outras
que dizem respeito ao cotidiano do povo bra
sileiro.

Entendo, Sr. Presidente, independentemente
das propostas dos Srs. Constituintes, que a socie
dade brasileira tem o dever e o direito de participar
com suas idéias, com suas sugestões na feitura"
da nova Carta Magna deste Pais.

Relativamente à Previdência Social, que é uma
entidade que congrega hoje mais de 100 milhões
de brasileiros, que tem o segundo orçamento do
País, superior à arrecadação do [CM em todo o
território nacional e com um movimento finan
ceiro superior a 20% do principal conglomerado
financeiro particular do Brasil, as atenções dos
Srs. Congressistas e do povo brasileiro devem
estar voltadas para fazer com que a Previdência
Social seja o grande instrumento de seguridade
social e de tranqúilidade do povo brasúeiro.

Tenho em conta, Sr. Presidente, que em favor
dos previdenciários, na Carta Magna, sintética ou
analítica, deve constar: primeiro, que nenhum be
neficio será inferior ao salário minimo vigente nes
te Pais; segundo, que a Previdência Social assegu
rará o poder aquisitivo dos aposentados; terceiro,
que as donas-de-casa que trabalham na cidade,
que as donas-de-casa que trabalham no campo
também façam jús, compatibilizados o tempo de
serviço e a sua idade, aos benefícios da Previ
dência Social e finalmente, que haja um trata
mento médico, hospitalar e odontológico compa
tivel com a dignidade humana.

Deve constar da Carta Magna também, Srs.
Constituintes, no nosso entender, alguns instru
mentos em defesa da própria instituição, não ape
nas na modernização da sua arrecadação, mas
especificamente na contribuição da União Fede
ral, no reembolso das despesas administrativas,
ou então, no retomo da contribuição tripartite por
parte do Governo Federal, e também, Srs. Consti
tuintes, pelo menos mais dois fatores: o primeiro,
que a falta de recolhimento das contribuições pre
videnciárias constitui crime de-apropriação mdé-

bita inafiançável, e que a falta do recolhimento
das contribuições represente a responsabilidade
solidária dos dirigentes das empresas e das enti
dades, que o seu patrimônio, arcarão nas execu
ções, junto com as empresas, com a hquídação
dos compromissos com a Previdência Social.

Devo dizer, finalmente, Sr. Presidente, que a
Previdência Social deve se estruturar neste País.
Estamos imaginando que a saúde seja muni cipa
lizada, para que ela possa efetivamente ir ao en
contro dos trabalhadores urbanos e rurais e de
seus dependentes. A Constituinte e a União não
olvidem de que a Previdência Social depende de
uma profunda alteração na sua estrutura e que
o seu enqrandecimento não se construa sobre
o sangue e a miséria dos seus servidores que
são os mais mal pagos deste País, notadamente
pelo achatamento que sofreram a partir de 1964.

Quero por fim, Sr. Presidente, ter a esperança
e a fé de que a Assembléia Nacional Constituinte
há de tomar a Previdência Social uma entidade
de tranqüilidade, aumento da produtividade, da
seguridade social e da certeza de um tratamento
médico hospitalar compatível com a dignidade
humana. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Bevilácqua.

O SR. JOAQUIM BEVILACQ{IA (PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Emocionado pelo retomo a esta Casa, revendo
velhos companheiros e conhecendo novos com
panheiros, sentimos aqui vibrar a nacionalidade
de norte a sul, de leste a oeste, nos seus mais
variados arcos ideológicos, tendências e repre
sentatividade popular. Sentimos também, Sr. Pre
sidente, nesses primeiros dias em que funciona
mos como Assembléia Nacional Constituinte, dis
cutindo a parte adjetiva dos nossos trabalhos, a
nossa ferramenta, o instrumento com o qual pro
curaremos elaborar a Carta Magna da Nação, o
Regimento Interno, sentimos, aqui neste pinga
fogo ampliado, duas espécies de preocupação,
Sr. Presidente.

Uma, a preocupação com o dia-a-dia, com os
juros, cobrados por algumas fínanceíras, que che
gam a 2.000% ao ano, recorde absoluto na histó
ria do Brasil.

Sentimos, também, Sr. Presidente, a preocu
pação, a aflição dos agricultores pequenos, mé
dios e grandes, impossibilitados de produzir, dado
que os insumos subiram de forma extraordinária
e os seus rendimentos cresceram qual rabo de
cavalo, ou seja, para baixo.

Sentimos, Sr. Presidente, que o crescimento
negativo no ano que passou, de menos 7%, repre
senta uma grande aflição para nós que habitamos
e que representamos as populações urbanas.

De outro lado, Sr. Presidente, sentimos a preo
cupação pela evolução das nossas instituições
e esta preocupação se manifesta quando aqui
se discute se a Constituinte será soberana ou não,
se ela poderá desconstituir os poderes constitui
dos ou não, se poderá fazer isto ou aquilo de
forma soberana ou não.

Sr. Presidente, nos assalta neste instante uma
preocupação com relação a este aspecto, porque,
quando se fala em Líder de Governo numa As
sembléia Constituinte, se afronta toda a tradição
constitucional, democrática, do País, o que nunca
houve na história republicana do País, nas Consti
tuições discutidas e votadas de forma democrâ
tica: a' interferência do Poder Executivo. Se tal
ocorresse, Sr. Presidente, seria, também, o caso
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da Constituinte, então, sim, uma Constituinte até
revolucionária, sobrepondo-se a todos os demais
poderes, a Interferir,também, na esfera dos outros
poderes da República, do Executivo e do Judiciá
rio. Não me consta que o Executivo tenha repre
sentante no Judiciário, o órgão máximo da Magis
tratura. Não é, portanto, lícito prever-se, Sr. Presi
dente, que o Executivo queira ter o seu represen
tante imiscuindo-se em assuntos que dizem res
peito, essencialmente, à Assembléia Constituinte.

Ouço, também, e preocupado, Sr. Presidente,
falar-se em que o Regimento da Consbtuinte re
formará os Regimentos da Câmara e do Senado,
destituindo um Poder da República que é o Poder
Legislativo,nele, portanto, interferindo. Penso eu,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que esses Regi
mentos deverão adequar-se ao Regimento da
Constituinte, sendo uma questão interna corpo
ris da Câmara e do Senado. É uma capitis dimi
nutío querermos, de um lado, uma Constituinte
soberana para quando nos interessa, ou interessa
à maioria, e, de outro lado, uma Constituinte cer
ceada pela ação do Executivo ou por manobras
que não têm um fundamento de juridicldade.

Eram estas as preocupações que, nesta pri
meira manifestação, no meu retomo a esta Casa,
meu caro Presidente Mauro Benevides, queria dei
xar para que, de uma vez por todas, de um lado,
definamos nós, num foro próprio que é a Consti
tuinte, a maneira pela qual as instituições deverão
prevalecer neste País e, de outro lado, Sr. Presi
dente, como a Câmara e o Senado, membros
de um poder que é o Poder Legislativo, poderão,
por exemplo, instaurar CPls para apurar as barba
ridades que se cometem hoje no setor econômi
co-financeiro, CPIpara verificar o que está aconte
cendo com nossa agricultura, CPls para verificar
aquilo que está acontecendo no setor da pequena
e média indústrias, sufocadas por juros, que as
cendem, hoje, a mais de 30% ao mês. Não pode
remos fazer isso, evidentemente neste Plenário
Constituinte. O foro próprio são a Câmara e o
Senado. Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edimil
son Valentim.

O SR. EDIMILSON VALENTIM (PC do B
- RJ.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisáo
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Antes de tudo, quero dizer que o meu mandato
será a continuação da luta do bravo Deputado
comunista, operário metalúrgico, Aurélio Peres,
que durante oito anos aqui bem representou a
classe operária do nosso País. É em nome da
nossa classe operária e dos trabalhadores do Bra
sil que falo desta tribuna aos nobres colegas.

O congelamento dos preços, que foi uma con
quista e é uma vontade dos trabalhadores,' bom
bardeado pelos especuladores, está sendo posto
abaixo pelo Govemo Federal. Sai hoje nosjomais
a tabela de reaíínharnento de preço de 58 pro
dutos.

Ora, Srs. Constituintes, por esta tabela, os úni
cos que vão procurar nas prateleiras dos super
mercados esses produtos, com esses preços, são
os fiscais do Governo, porque há muito tempo
os trabalhadores, os assalariados compram esses
produtos com os preços majorados. Se não, veja
mos: em janeiro, o leite aumentou 101%; o açúcar
inexiste nas prateleiras dos supermercados; o sal
é reaumentado em 40%; o preço oficial do quilo
do frango é de 25 cruzados, quando a maioria
sabe que não se encontra por menos de 35 cruza
dos; e os ovos que hoje são um alimento que

os operários consomem no lugar da carne, va
riam, na tabela, entre 12 e 15 cruzados, quando,
desde o Natal, todo mundo tem pago, nada mais,
nada menos, do que 20 cruzados por uma dúzia
de ovos.

O que gostaríamos de colocar é que, enquanto
o Govemo se submete à pressão dos especula
dores, com o reallnhamento dos preços, temos
o salário mínimo da classe trabalhadora 75%
abaixo do real, em relação àquele salário mínimo
instituído pela Constituição de 1946, ou seja, me
nos de um quarto que o trabalhador necessitaria
para garantir força física para produzir e desen
volver a economia do nosso País.

Queremos dizer que a nossa voz será um eco
dos reclamos e das reivindicações dos trabalha
dores. Porque, no caso de ocorrer uma hlperln
fiação, haverá um arrocho no salário dos trabalha
dores, se disparado o gatilho salarial de 20%, na
previsão do Departamento Intersindical de Estu
dos Estatísticos e Sócio-Econômlcos - DIEESE,
a inflação acumulada de janeiro e fevereiro che
gará a 39,9%, e, assim, haverá defasagem entre
o gatilho e a inflação real. Isto, Srs. Constituintes,
reduzirá ainda mais a já pequena renda do assala
riado brasileiro, principalmente a da classe ope
rária.

Estaremos aqui para servir de eco a essas vozes
que se levantarão, temos certeza, vindas do movi
mento sindical do operariado, que não deixará
passar em branco essa situação. Muito obrigado.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Augusto
Carvalho.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB- DF.
Pronuncia o seguinte díscurso.)

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, a 15 de março
próximo, todo o País presenciará a posse dos
novos governadores de Estados, depositários das
esperanças e responsabilidades inerentes ao voto
direto, livre e soberano.

A tal fato, aliado à instalação recente desta As
sembléia Nacional Constituinte e à renovação das
Assembléias Estaduais, deve corresponder a um
momento de esforço único, ingente, proporcional
à gravidade da conjuntura que atravessamos.

Os últimos desdobramentos do Plano Cruzado
revelaram mais um golpe na classe trabalhadora
dado pelas formas econômicas que, por variadas
artimanhas políticas, permanecem dominando a
sociedade, impermeáveis a qualquer proposta de
mudança, certas de sua impunidade social.

Um avanço, porém, é inegável. A legitimidade
do mandato do executivo ou parlamentar é, hoje,
um valor caro ao povo.

A possibilidade real de mudanças - nas quais
muitos já descrêem - está, agora, não tenhamos
dúvidas, ligada ao poder efetivo que a representa
bvidade popular possa alcançar e do seu espaço
na definição dos rumos do País e das regras de
funcionamento da sociedade.

Apersistência no uso de mecanismos herdados
do autoritarismo - como o decreto-Iei - tem
revelado sua incapacidade de conseguir níveis
aceitáveis de coesão nacional em torno dos objeti
vos estabelecidos.

A participação popular, portanto, é indispen
sável. E, como está dramaticamente provado, não
se pode resumir a aplaudir ou vaiar fatos consu
mados.

Mesmo as concessões que todos fizemos, em
nome de uma transição histórica, terão sido inó
cuas se formos incapazes de vinculá-Ias a um
processo de verdadeira participação popular.

Nesse quadro, é de redobrada gravidade a si
tuação da população do Distrito Federal, mantida
em aflitivorepresamento contra todas as evidên
cias quotidianas, concretas, de que está sendo
ultrapassada a hora de alterações profundas na
ordem institucional local.

Temos aqui, em Brasília, convivendo com os
trabalhos da Constituinte, dois dos últimos bol
sões de autoritarismo em forma pura, que são
a indicação indireta do Governador e a ausência
de uma Assembléia Legislativa.

É fato relevante que toda a bancada de Brasllia
nesta Constituinte, acima de suas divergências
políticas e ideológicas, tenha como consenso a
urgência da autonomia para o Distrito Federal,
com eleição direta para o Executivo e o legis
lativo.

Temos cerca de 1 e meio milhão de habitantes,
com previsão de 4 milhões para o ano 2000.
Somos uma cidade planejada para 600 mil habi

tantes no ano 2000, que se recusa a adaptar-se
às necessidades do contingente atual.

Recusa-se por quê? A mudança do plano origi
nai já está em curso, inevitável, mas opera-se de
maneira espúria, como uma negociação fechada
entre o poder indireto e os grupos econômicos
que vêem no horizonte o seu espaço hegemônico,
dentro da progressiva complexidade do Distrito
Federal.

À margem das pressões dos gabinetes, sem
canais políticos que imponham sua voz e suas
propostas, após 26 anos de governos indiretos,
a comunidade sofre o caos ou a proximidade
dele em setores básicos. Habitação, abastecimen
to d'água, sistemas de saúde e educação, trans
porte e oferta de emprego, para citar alguns onde
a implosão é mais grave, permanecem absoluta
mente fora do controle e da participação popu
lares.
- Há total evidência de que Brasília não seguirá
os rumos originais previstos.

Cabem, portanto, agora, algumas indagações:
- Quem determinará os novos rumos e com

que legitimidade?
- Que interesses nortearão o crescimento físi

co da cidade e a fase urbana futura?
- Que tipo de desenvolvimento econômico e

de industrialização teremos?
- O que fazer para conter a deterioração social

e a violência que já preocupa?
As respostas envolvem decisões de tal magni

tude que mesmo um bom senso elementar repu
diaria projetos experimentalistas, descompromís
sados com a vontade e a vida dos brasilienses.

Importa enfatizar, ainda, que esses não são pro
blemas especlficos da bancada de Brasília e não
estamos colocando aqui, nossas questiúnculas
provincianas. Asolução institucional e política que
emeIja desta Constituinte para o Distrito Federal,
diz respeito a toda a Nação, é uma grande tarefa
da transição democrática.

O modelo de desenvolvimento econômico e
urbano que se enraíze no Planalto Central, a partir
de Brasília, terá profunda repercussão em qual
quer reordenamento da produção nacional, pela
posição estratégica que ocupa sobretudo em rela
ção às regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

De outro ponto de vista, o resgate político 
para usar da palavra tantas vezes acariciada pela
Nova República - do Distrito Federal é, enfim,
o resgate da cidadania de milhões de brasileiros
de outros Estados que aqui perderam sua identi
dade político-social e ainda não ganharam outra.

Peço, assim, a sensibilidade e a reflexão de te
dos os constituintes para a premência desta ques
tão. A autonomia política do Distrito Federal é
um dos elos democráticos essenciais que faltam
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ao ordenamento institucional sólido e legítimo
que a Nação reclama. (Muitobem!)

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Jonas Pinheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL- MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes;

No próximo dia 12, Brasília e o Brasil irão co
nhecer a real angústia do meio rural.

Milharesde produtores estarão presentes nesta
Capital,bem como em quase todos os Municipios
brasileiros haverá propagação deste movimento
para chamar atenção dos Governantes do País
e da sociedade para a dramática situação do setor
da produção agropecuária.

Esta convocação está sendo feita pelas mais
expressivas lideranças agrícolas do país, englo
bando de pequenos a grandes produtores através
da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) e Frente Ampla da Agrículturacom solida
riedade de todos os Órgãos e Entidades de Clas
ses, ligados ao setor rural, direta ou indiretamente.

Os organizadores intitularam este movimento
como "Alertado Campo à Nação", cuja finalidade
principal é cobrar do Governo a instituição de
uma política agricola para o Brasil de forma defi
nida a curto, médio e longo prazos, como já pro
metido várias vezes e de ampla divulgação a toda
Nação.

A despeito de toda incompreensão de todas
medidas Governamentais para o setor agrícola,
este continua produzindo. Entretanto, esta safra
poderá ser extremamente desistimuladora pelo
total desarranjo da economia e pesado ônus para
agropecuária.

O custo de produção para todo o setor, seja
de produtos da "cesta básica", produto de expor
tação ou mesmo extrativo está muito acima da
quilo previsto pelos Órgãos governamentais pelo
brutalaumento de preços, ágios e juros extorsivos.

Enquanto isso o preço mínimo de garantia esta
belecido pelo Governo continua aviltado por total
incompreensão.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a continuar
essa situação fatalmente haverá falência genera
lizadano setor rural. Outrossim, é necessário esta
belecer após equacionado o problema custo de
produção x preço mínimo, medidas para as próxi
mas safras sobretudo quando os juros para a pró
xima safra ou mesmo a partir de 28 de fevereiro,
quando para investimentos já haverá atualização
segundo o índice inflacionário.A Agricultura não
suporta tal procedimento com as atuais taxas de
juros praticados no mercado.

Sr. Presidente, este Congresso Constituinte não
pode jamais ficar alheio a este Movimento de
"Alerta do Campo à Nação" tal sua inlp'·:,.mcia
para os nossos agricultores, para o s~·.o::;- e.grícola,
para a economia nacional e bem-estar do povo
brasileiro.

Faço desta Tribuna um apelo veemente a todos
Constituintes, para que engajem neste Movimento
no próximo dia 12, solidarizandocom nossos agri
cultores que com toda dificuldade da hora pre
sente, deixaram suas atividades no campo para
reivindicaremaqui êm Brasíliasoluções para seus
problemas no campo.

A hora é esta, não podemos deixar passar esta
oportunidade sob pena de sermos considerados
omissos ao grave problema que passa o meio
rural brasileiro. .

Sr. Presidente, nesta Casa organizamos a
"Frente Parlamentar da Agricultura", e peço que
transcreva para os anais deste Congresso e da
Assembléia Nacional Constituinte o manifesto de

apoio ao "Alertado Campo à Nação", pelos parla
mentares que a subscrevem.

Era só, Sr. Presidente (Muitobeml)

(DOCUMENTO A aUE SE REFERE O
NOBRE SR. CONSTITUINTE)

Manifesto da Frente Parlamentar da Agricul
tura

"Considerando a importância da agropecuária
para estabilização da vida econômica, social e
política do País;

Considerando a extensão e a intensidade da
crise que a Nação neste instante atravessa, da
qual as dificuldades que se abatem sobre a agro
pecuária são componentes relevantes;

Considerando o caráter patriótico e pacífico do
encontro que as lideranças rurais estão organi
zando para ter lugar no próximo dia 12 de feve
reiro, em Brasília,com o propósito de sensibilizar
as autoridades do País, para a necessidade e ur
gência de se adotarem medidas eficazes destina
das a evitar que ocorra um colapso na produção
de alimentos indispensáveis à satisfação do con
sumo interno e à geração de divisas através dos
excedentes exportáveis, os Deputados e Senado
res abaixo firmados, acima de injunções partidá
rias ou ideológicas, vêm de público externar seu
apoio a este movimento denominado "Alerta do
Campo", por reconhecer nele os ingredientes de
oportunidade, serenidade, civismo e verdade re
clamados pela hora presente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Kuster.

O SR. FRANCISCO KSTER (PMDB - se:
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Consti
tuintes:

Peço permissão aos Constituintes que repre
sentam outros Partidos e me dirijoao meu Partido.
Aopedir permissão, se assim ajo neste momento,
e porque entendo que o PMDB, Partido que tem
o maior número de Constituintes aqui, nesta As
sembléia, pqr vontade soberana do povo, não po
de continuar por mais tempo nesta situação, sem
definir os assuntos relacionados à sua liderança.

Tenho muito respeito pelo Deputado Consti
tuinte Pimenta da Veiga, a S. Ex' devoto uma
grande admiração, mas nós outros novos, recém
chegados, não o homologamos como nosso lí
der; não nos foi dada essa oportunidade, porque
outros candidatos estão no páreo e até porque
S. Ex< mesmo não é candidato.

Se trago esta discussão a plenário, Sr. Presi
dente e Srs, Constituintes, é porque não nos foi
dada oportunidade de, no âmbito interno da nossa
Bancada, discutir essa questão. Deveríamos ter
definido esse problema hoje pela manhã; interes
ses outros, que não os nossos, procuraram re
tardar.

Dirijo-meaos novos, que como eu aqui se en
contram, que pertencem ao meu Partido, para
que, se não for definida esta questão no dia de
amnhã, possamos formar grupos e eleger líderes
- cinco, dez, quinze, vinte líderes - já que não
é possível um articulador único. Interesses outros,
que não são os nossos, estão retardando e impe
dindo que esta escolha se dê.

O Brasil não pode esperar, os brasileiros muito
menos ainda, mergulhados que estamos numa
profunda crise econômica, de que já ousam dizer,
o povo está dizendo, que o responsável por esta
situação é o nosso Partido. Discordamos, mas
dizem que a voz do povo é a voz de Deus, É
preciso que o meu Partido, que o nosso Partido

defina essas questões que são prioritárias, que
não retarde decisões, e que parta com objetivi
dade para encontrar as soluções dos problemas.
Os trabalhos da Constituinte não podem ser retar
dados. Estamos sendo dirigidos por um Regi
mento provisório; vem por aí a votação de um
Regimento em definitivo. E o maior Partido, com
a maior representação na Assembléia Nacional
Constituinte, ainda não tem o seu líder.

Gostaria que estivesse presente o Presidente
do meu Partido, para que S. Ex" ouvisse de
nós outros esta preocupação e também gestio
nasse para que a solução se desse o mais repida
mente possível e, com isso, afastássemos o risco
da ingerência indevida nos negócios do Parla
mento e nos negócios do PMDB. O Governo, mer
gulhado em uma profunda crise, a crise econô
mica e social, e o meu Partido sendo responsa
bíhzado,ele que foio grande vencedor nas umasl

Por isso, Srs. Constituintes, que pedi permissão
para tocar neste assunto de economia interna.
Se assim agi é porque não tivemos não só eu,
mas a maioria dos Deputados novos que aqui
chegam pela primeira vez,oportunidade de discu
tir no convíviointerno da Bancada este problema
que entendemos importante para o PMDB, impor
tante para a Assembléia Nacional Constituinte,
porque somos maioria aqui nesta Casa. É preciso
que o PMDB responda à altura o compromisso
que assumiu em praça pública, porque este é
o anseio da nossa gente e do nosso povo. Não
poderemos retardar decisões tão importantes co
mo a escolha do nosso Líder.

Este não é um pronunciamento contra o emi
nente Deputado e Líder em exercício - se é que
pode ser encarado nesta situação, como tal 
Pimenta da Veiga.Em absoluto. É porque quere
mos decisões, somos dados a decisões, precisa
mos decidir; senão, convido os Colegas que aqui
chegam pela primeira vez;nos autoconvoquemos
e cada Estado eleja o seu Líder, cada Bancada
de cada Estado tenha o seu Líder.Já que é impos
sível decidir a questão da liderança que nós so
mos, de toda a bancada, que tenhamos esta pos
tura.

Não podemos, meus Companheiros do PMDB,
conviver com esta situação, com essa indefinição.
Temos que honrar os compromissos que assumi
mos em praça pública e, por isso, não podemos
ficar mergulhados numa indefinição, numa ques
tão que é de economia interna.

Trago a público esta discussão, Sr. Presidente,
porque nos preocupa muito a ver o País enfrentar
uma situação econômica onde os vorazes deten
tores do poder econômico, cuja ditadura ainda
não foi desmantelada neste País, a ditadura dos
banqueiros, tentam destruir a já débil economia
nacional, pois a quebradeira é iminente, se os
juros continuarem subindo, e o maior Partido,
que tem a maior responsabilidade neste País, tem
que definir o timoneiro maior, que é o seu Líder.

Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo para
que as Lideranças do meu Partido não tentem
jogar no retardamento esta decisão que considero
importante.

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Benedito
Monteiro.

O SR. BENEDITO MONTEIRO (PMDB 
PA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Discuti milhares de vezes, com todos os seg
mentos da sociedade, os principais problemas
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que devem ser abordados na Constituinte. E te
nho já preparados alguns projetos e sugestões
para apresentar ao exame e julgamento desta Ca
sa. Estou aguardando apenas o momento opor
tuno. Entretanto, tenho lido visto e ouvido, através
dos órgãos de comunicação de massa e de deba
tes neste plenário, que a Assembléia Nacional
Constituinte instala-se e inicia-se através de uma
profunda crise de abstração da realidade nacional.

Parece que nós estamos vivendo num pais
pronto e acabado ou num país onde tudo ainda
está por fazer.E o pior é que esse raciocínio radical
se toca nos extremos, tanto da esquerda como
da direita, para produzir afirmações categóricas
e definitivasque cindem as bancadas dos partidos
majoritários com exercício no Parlamento.

Fala-se das Constituições seculares da Ingla
terra e dos Estados Unidos, como se a formação
histórica, econômica, geográfica, populacional,
agrária e intelectual desses países tivesse alguma
relação com a situação histórica, econômica, po
pulacional, geográfica, agrária e intelectual da Na
ção brasileira. Todo mundo sabe que as Consti
tuições desses países, tanto a consuetudinária da
Inglaterra como a escrita dos Estados Unidos,
foram elaboradas na própria formação de seus
processos democráticos. Eles, com certeza, não
tiveram que corrigir quase cinco séculos de lati
fúndio e de uma economia completamente de
pendente e voltada para o mercado exportador.
Eles ,também .não tiveram que decidir sobre a
vida de 130 milhões de habitantes, dos quais 40
milhões o próprio governo admite que vivem em
miséria absoluta. Eles possivelmente não tiveram
que decidir sobre uma economia que deve mais
de 100 bilhões de dólares e que paga mais de
um bilhão de dólares por mês aos bancos estran
geiros. Eles, com certeza, não tiveram que decidir
sobre uma inversão demográfica que concentrou
em menos de 20 anos, 70% da população nas
cidades, deixando apenas 30% com atividade no
campo.

Mas nós, que estamos aqui e agora, estamos
diante de uma realidade nacional em crise: crise
social, crise política e crise econômica. Estamos
diante de uma nação inteira que está sofrendo
efeitos e as ameaças maiores dessas crises. Crises
que geram a violência, a fome, o desemprego
e os grandes desequilíbrios regionais. Crises que
ínfluenciaram profundamente nos recentes resul
tados eleitorais, atribuindo ao nosso Partido, o
PMDB, a responsabilidade de enfrentá-Ias, equa
cioná-Ias e resolvê-Ias no debate e no exercício
do poder constituinte.

Quer queiramos ou não, estamos perante duas
tarefas importantes e históricas, diante das quais
não temos o direito de nos abstrairmos e nem
de fracassar. A elaboração de uma Constituinte
Federal para o que temos um prazo que pode
ir de um ano a sete meses e as crises políticas,
econômicas e sociais que temos a obrigação de
encarar e tentar resolver desde já.

Não podemos deixar as nossas prefeituras, os
Estados completamente falidos, não podemos
deixarque mais de 40 milhões de brasileiros conti
nuem em pobreza absoluta nem os posseiros sem
terra. Não podemos deixar que a nossa Nação
fique corroída pelos juros pagos apenas da sua
dívida.

Espero que, amanhã, quando o nosso Partido
eleger o nosso Líder,possamos vir aqui para esta
tribuna dizer o que o Partido quer: formular nossa
política perante a Constituinte e perante o Gover
no. É isto o que o povo está esperando de nós.
E se nos abstrairmos da realidade cruenta que
estamos vivendo, com certeza vamos ser execra-

dos pelo povo brasileiro. Muito obrigado. (Muito
bem! Paímas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Tavares.

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Pro
nuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituíntes:

Vivemosum grave momento, econômico e so
cialmente falando, com os elevados patamares
atingidos pelas taxas de juros. Se não forem ado
tadas urgentes providências pelo Governo, sere
mos levados ao abismo.

Não há qualquer dúvida de que a liberação
das taxas de juros está empurrando a inflação
brasileira para o alto, entravando o nosso cresci
mento econômico e conduzindo-nos a uma situa
ção socialmente constrangedora.

Não acreditamos, Sr. Presidente e Srs, Consti
tuintes, que a economia brasileira possa resistir,
por mais tempo, a tão elevado custo do dinheiro.
Não cremos que a indústria e a agropecuária pos
sam sobreviver sob os encargos dessas taxas.

Ninguém ignora que os tomadores de dinheiro
neste Pais estão pagando os juros mais altos do
mundo, e Jogo nesse período mais dernocratí
zante da vida pública, em que se elabora uma
nova Constituição. Os juros, no mercado, estão
atingindo o patamar de 1.000% ao ano. Essa dis
torção tem de ser corrigida imediatamente, sob
pena de o País ter de pagar um preço ainda mais
alto do que vem pagando pelo desacerto e pela
teimosia dos que comandam a nossa economia,
que não querem enfrentar o poder dos bancos.
E, com isso, as altas taxas de juros vêm trazendo,
para a nossa economia como um todo, um duplo
prejuízo. Primeiramente, são elas as responsáveis
pela redução dos investimentos produtivos, uma
característica da recessão que penaliza toda a so
ciedade brasileira. Em segundo lugar, as vendas
a crédito sofrem o seu efeito, que se manifesta
na redução da demanda. Os compradores só po
dem retrair-se diante das prestações absurdas que
teriam de pagar pelas mercadorias_adquiridas no
sistema crediário, muito acima de qualquer ex
pectativa razoável.

Em um País em que a LeI de Usura nunca
foi expressamente revogada, a agiotagem cam
peia no mercado fulcrada no prestígio dos danos
do sistema financeiro, muito embora 82% do sis
tema bancário seja produto do capital estatal.

A política econômica, cujo binômio é produzir
para poupar, negligente e impensadamente, libe
rou os juros com a finalidade de encarecer o di
nheiro e reduziro consumo, criando uma situação
desesperadora para a indústria, o comércio e a
agropecuária, e máxime, para as camadas da po
pulação de baixa e média renda, que passaram
a ficar na dependência das prestações exorbitan
tes ou da agiotagem criminosa, para poderem
sobreviver. Livres e poderosas, as instituições fi
nanceiras passaram a promover uma espécie de
agiotagem oficializada, pois a elas não se aplica
lei nenhuma, protegidas que se encontram pelas
resoluções das autoridades econômicas, des
preocupadas que se encontram com os proble
mas e o sofrimento do povo.

É inegável que o Governo Federal é o grande
responsável pela política de juros suicida que se
vem praticando impunemente neste País. É evi
dente que nenhuma economia pode sobreviver
a custos tão elevados do dinheiro, e é, por conse
qüência, sem dúvida, que a economia brasileira
encontra-se a cada dia mais combalida, vítima
de uma inflação que. já ultrapassa a casa dos
dois dígitos.

O problema que os juros estão criando para
o País é um problema político, e em decorrência
dele as instituições financeiras prosperam como
damente. A decisão, portanto, para conter o as
sombroso custo financeiro das empresas e, com
isto, garantir empregos, sustentar o consumo e
impedir a degradação da qualidade de vida do
povo é, essencialmente, uma decisão política.

A opinião publica, se é que ela tem algum valor
neste País,tem sido eloqüente em exigira redução
das taxas de juros. Todos os segmentos da socie
dade se manifestam contrários à manutenção
desses custos fínanceiros exorbitantes. Então, Sr.
Presidente, a quem, interessa esse quadro irregu
lar e espoliador das finanças particulares? Quem
está por trás dessa situação incontornável? Por
que o Banco Central do Brasil continua sob o
comando de banqueiros privados? Quem, então,
segura os juros na estratosfera, contra a opinião
pública e contra o bem-estar da própria naciona
lidade?

Estamos caminhando para a vírtualparalisação
da economia, com todo aquele rosário de conse
qüências sociais desastrosas, tão bem conhecidas
de nosso povo.

Na verdade, é oportuno enfatizar-se que o siste
ma financeiro tem merecido do Governo uma
atenção exageradamente benévola e protecionis
ta, em detrimento dos próprios depositantes de
contas bancárias e do trabalho. Não se pagam
juros aos depositantes, cobram-se talões de che
ques, cobra-se pelo fornecimento de extratos de
conta, cobram-se despesas de cadastro. Em su
ma, os depositantes pagam aos bancos para guar
darem o seu dinheiro e dele se utilizarem em
contrapartida, altos juros são cobrados aos pró
prios depositantes, toda vez que, em suas dificul
dades financeiras, obrigarem-se a recorrer a em
préstimos de qualquer natureza.

O Governo tem de deixar de ser complacente
com esse quadro social e economicamente injus
to. O Governo tem de mostrar competência, ad
ministrando eficaz e eficientemente o setor finan
ceiro, de que detém 82%, a não, ser que assuma
claramente a paternidade da alta dos juros; o Go
verno tem de mostrar ao povo que tem força
e poder para tratar duramente os agiotas. Nesse
contexto, o tabelamento oficialdos juros é o único
caminho para redução das taxas exorbitantes
ocorrentes no mercado; caso contrário, a crise
tende a se agravar cada vez mais em nosso País.

Somente o patriotismo das classes produtoras
e do povo em geral tem permitido que a ordem
pública continue sendo mantida neste País.Toda
via, se é verdade que paciência é um atributo
largamente encontrado na população brasileira,
é preciso lembrar que ela também tem os seus
limites.

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Percival
Muniz.

o SR. PERCIVAL MUNIZ (PMDB - MT.Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Sr. Presidente, nesta primeira oportunidade em
que faço uso da tnbuna desta Casa, permito-me
chamar a atenção dos Constituintes para uma
questão que considero de grande importância pa
ra definir a questão da soberania da Assembléia
Nacional Constituinte. .

E preciso, Sr. Presidente, que se decida, quer
através de votação, ou se optarem peja via demo
crática, ou, então, através da imposição da Presí-
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dência, é preciso que se defina se esta Assembléia
Nacional Constituinte terá poder de exercer a sua
soberania e poder alterar a atual Constituição, por
que isso irá definir para os Constituintes dois ru
mos distintos

Seja através da Constituinte ou seja através do
Congresso Nacional, é preciso que algumas me
didas sejam tomadas o mais urgente possível.
Não concebo e não acredito que esta Assembléia
Nacional Constituinte irá elaborar uma Constitui
ção sob a vigência das medidas de emergência,
que, a qualquer momento, poderão transformar
esta Capital Federal numa ilha, proibindo que a
população brasileira para aqui venha e aqui parti
cipe,junto com os Srs Constituintes, da discussão
da Constituição.

As medidas de emergência têm que acabar.
Não acredito que esta Constituinte irá funcionar
sob a Lei de Imprensa, amordaçando a imprensa,
impedindo-a de cumprir o seu papel de funda
mentaI importância, acompanhando os trabalhos
dos Constituintes. Não acredito, Sr. Presidente,
que esta Constituinte se declarará livree soberana,
estando em vigor uma Lei de Greve, atrasada,
antiquada e fascista.

Sr. Presidente, não podemos admitir que Ire
mos ficar um ano inteirá elaborando uma Constí
tuição, quando sabemos que temos 22 governa·
dores do PMDB e mais um do PFL, eleitos recen
temente, e todos eles já fazendo antecipação de
receitas, pagando juros de 600%,800%, para sa
tisfazer a folha de pagamentos dos seus Estados.

E preciso que a Constituinte ou o Congresso
Nacional façam uma reforma tributária de erner
gência, para atender aos reclamos dos municípios
e dos Estados brasileiros.

Há outra coisa, Sr. Presidente, Srs. Constítuín
tes, não podemos elaborar a futura Constituição
sem termos as prerrogativas do Congresso Nacío
nal. Essas medidas precisam vir, sejam através
do Congresso Nacional, sejam através da Assem
bléia Nacional Constituinte, e, para sabermos dis
to, é preciso que a Mesa tome uma posição ou
faça a opção democrática, consultando e colo
cando em votação para que os Constituintes pos
sam mamfestar-se, para saber se a Assembléia
Nacional Constituinte é soberana ou, simples
mente, tem poder de reforma, ou, então, que tome
uma decisão a Mesa, comunicando aos Consti
tuintes que a Assembléia não tem soberania para
alterar a atual Constituição.

É necessário que uma medida seja tomada,
para que possamos, neste período em que se
discute o Regimento Interno, neste período em
que se discute o Regimento da Constituinte, pos
samos, se for o caso, reunir o Congresso Nacional
para discutir estas medidas que serão fundamen
tais para garantir a independência, para garantir
a soberania e para garantir que a voz do povo
sej? de fato respeitada aqui, nesta Casa.

E com este ardor e com esta vontade, Sr. Presi
dente, que conclamo os Líderes de Partidos para
que se manifestem, senão seremos obrigados,
no plenário, a tomar medidas que garantam o
nosso direito,principalmente a nossa função aqui,
na Assembléia Nacional Constrtuínte. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aluízio Cam
pos.

O SR. ALUIZIO CAMPOS (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Logo depois de aprovado o Plano Cruzado, ain
da em abril de 1986,apresentei na Câmara dos
Deputados projeto modificativo,tendente a elímí-

nar completamente a indexação e extmguir a
OTN, para que o endividamento público resul
tasse apenas de um único título, que seria a Letra
do Tesouro Nacional. Assim, quando o Govemo
quisesse contrair dívida Interna, apresentaria sua
proposta e o seu plano de aplicação ao Congres
so, para que fosse devidamente aprovado e ape
nas se conseguisse mobilizar recursos da coletivi
dade, da sociedade nacional, para os propósitos
indicados na proposta govemamental.

Esse projeto recebeu o n° 7.451, tramitou ape
nas na Comissão de Constituição e Justiça, e nele
o seu autor previa e advertia haver uma contra
dição entre o programa governamental, ao insti
tuir o Plano Cruzado, e a previsão de financia
mentos depois de um ano Já plenamente corri
gIdos à base do IPC, através das Obrigações do
Tesouro Nacional. Não me parecia que o Governo
pudesse conter, congelar os preços, admitindo,
desde o ato institutivo,a correção monetária, que
certamente provocaria o recrudescimento da in
flação quando os financiamentos fossem feitos
por prazo superior a um ano. Infelizmente está
ocorrendo aquilo que adverti ao apresentar o pro
jeto Admitida no bojo do Plano Cruzado, a corre
ção monetária novamente incrementa o processo
inflacionário.

Agora, Srs. Constituintes, estamos precisando,
urgentemente, de solicitar do Govemo que apoia
mos, o Governo do PMDB, uma imediata reforma
do Sistema Financeiro Nacional, notadamente
para retirar do Conselho Monetário Nacional os
seus absolutos poderes legislativos.No momento,
aquele órgão é dominado pelos banqueiros priva
dos, tornando-se responsável pela atual ameaça
de recessão, pois nenhuma empresa que queira
produzir suporta os juros e as taxas de captação
cada vez mais crescentes, que ontem já atingiram
a taxa de 600% ao ano.

É,portanto, necessário que o Congresso Nacio
nal, representando o pensamento popular, defen
dendo os interesses do desenvolvimento econô
mico do País, reclame do Governo providências
urgentes. Nesta fase em que ainda não podemos
funcionar como Congresso porque estamos em
recesso, embora trabalhando como Assembléia
Nacional Constituinte, é preciso que o Governo
atenda às necessidades das forças produtivas da
Nação, no momento estranguladas pelo sistema
de financiamento existente. Se não forem adota
das medidas rigorosas para conter o exagero das
taxas, só restará a reação da desobediência finan
ceira, porque a juros de 22% ao mês, descontados
por dentro, não há empresa que possa subsistir.
E o resultado será a recessão.

É imprescindível que o Govemo imediatamente
cuide de fazer a reforma financeira, para retirar
o Banco Central do controle dos bancos privados,
pois o Banco Central tem de ser uma instituição
soberana que zele pelo sistema monetário e finan
ceiro do País, sem subordinação aos interesses
privados de quem quer que seja. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Francisco.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL-PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) -Sr. Presidente, Srs. Constituintes, repre
sentar o povo de Pemambuco na Assembléia Na
cional Constituinte, obtendo expressivo apoio na
cidade e no campo, nos obriga dedicação exclu
siva a esta missão histórica.

Secretário do Trabalho e Prefeito do Recife,co
nheci em profundidade as questões agrárias e
urbanas. Se o ocupante de cargo executivo tem

a obrigação do fazer com eficiência e respeito
à sacralidade da coisa pública, no Legislativo po
demos e devemos propor soluções objetivas, cris
talinas para o equacionamento dos problemas
nacionais.

Assumi, perante o meu povo, em trabalho escri
to e amplamente divulgado, o compromisso de
atuação na Assembléia Nacional Constituinte por
uma Constituição renovadora e progressista. O
povo não suporta mais a falta de nitidez dos pro
gramas, de espírito público e de trabalho objetivo,
que conduzem à falta de credibilidade. E observa
mos isto hoje claramente, quando falta credibi
lidade ao Governo para a propositura de uma
série de ações, conseqüentemente não contando
com o apoio indispensável do povo brasileiro.
Questões como a reforma agrária - urgente, efe
tiva e implantada de imediato, a reforma urbana,
o redesenho da Federação para fortalecer o muni
cípio, detalhada auditoria da dívida externa, entre
outras ações, precisam receber prioridade supra
partidariamente, para que o povo brasileiro con
quiste efetiva independência, assegurando os di
reitos fundamentais da pessoa humana.

Pretendo, com humildade e seriedade, sem pre
conceitos, firme nos compromissos de renova
ção, oferecer as minhas experiências de executivo
em cidade-sintese dos problemas e glórias do
Brasil, o Recife.

Tenho confiança de que não perderemos esta
oportunidade histórica na construção de uma no
va ordem constitucional. Vamos assegurar ao po
vo brasileiro o papel de figurante ativo e não de
espectador de um crescimento centralizado e
concentrador.

Creio, por fim, que os vários segmentos da so
ciedade devem acompanhar, sugerir e participar
dos nossos trabalhos, para que a delegação rece
bida em 15 de novembro não se tenha esgotado
no ato de votar. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bezerra
de Melo.

O SR. BEZERRA DE MELO (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Poucos momentos me são dados nesta hora
para me dirigiraos Senhores. Retorno a esta Casa
depois de quatro legislaturas, interrompida por
uma, que não consegui ser eleito.

Vejoaqui, Sr. Presidente, antigos companheiros
que conhecemos através da sua palavra, através
do convívio,através do contato, através da Iíderan
ça, e com eles me congratulo por encontrá-los
neste momento.

Encontro, também, Sr. Presidente, uma plêlade
de jovens Constituintes que aqui aportam a esta
Casa, para trazer a sua colaboração na feitura
de uma Constituição que atenda aos reclamos
de nossa população, que está hoje sinceramente
decepcionada com as medidas que vêm sendo
tomadas pelas autoridades, principalmente no to
cante ao setor econômico.

Aproveito, também, Sr. Presidente, a oportu
nidade para agradecer ao Senhor Presidente da
República, aos Srs. Ministros e a todas as autori
dades que me enviaram mensagens desejando
que a nossa passagem por esta Casa, pela quinta
vez, seja, como das vezes anteriores, proveitosa
em favor da comunidade nacional.

Também, Sr. Presidente, nestes poucos mo
mentos, desejo fazer uma retificação. A Folha
de S. Paulo, na sua edição de domingo, dia
8, publicou uma matéria com o seguinte cabeça
lho: "Sindicatos traçam perfildos parlamentares".
Diz a matéria que o Departamento Interesindical
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de Ação Parlamentar, o DIAP, fez um levantamen
to de relações dos Constituintes que foram eleitos
com a ajuda da UDR.Mais adiante, citando esses
parlamentares, diz o Sr. Antônio Augusto de Quei
roz, Coordenador Intersmdícal do DIAP, que o De
putado Bezerra de Melo, do PMDB do Ceará, se
encontra entre aqueles que defendem os interes
ses da União Democrática Ruralista.

Sr. Presidente, para mim foi uma surpresa mui
to grande, porque não conheço nenhum dos arti
culadores dessa sociedade, que acredito ter os
melhores propósitos, mas não faço parte dela,
não conheço o Sr. Ronaldo Caiado, não conheço,
infelizmente, o Senador lrapuan Costa Júnior, não
conheço, enfim, os estatutos dessa entidade. De
fendo a propriedade privada porque entendo que
é um direito universal, desde que ela tenha uma
função social e sirva para os interesses da comuni
dade. Defendo, pois, a propriedade privada, mas
não posso, Sr. Presidente, ser arrolado entre os
homens que assinaram os estatutos da União De
mocrática Ruralista. Quero dizer aos Srs. Consti
tuintes que gostaria até de conhecer os estatutos
dessa sociedade, mas nihil volitum nihse preco
citum, não se ama aquilo que não se conhece.

De maneira. Sr. Presidente e Srs. Constituintes.
a minha posição é a posição de um educador,
ex-padre, defendendo, aqui, na Constituinte, os
interesses da Igreja.

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mauricio
Fruet

O SR.MAURÍCIO FRUET (PMDB- PRo Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Encaminhamos ao regimento que irá norma
tizar os trabalhos da futura Constituição oito
emendas, das quais três desejamos participar ao
Plenário neste instante. A primeira dIZ respeito
à Comissão de Sistematização.

Acreditamos que a proposta das Lideranças é
no sentido de estabelecer cinco Comissões, sen
do que a Comissão de Sistematização irá definir
eventuais propostas que possam colidir ou que
tenham o mesmo sentido. Esta Comissão, por
motivos pragmáticos, deveria ser eleita com re
presentantes das quatro Comissões iniciais, que,
com certeza, teriam conhecimento pleno das ma
térias estabelecidas nessas Comissões e, conse
qüentemente, o trabalho de sistematização seria
desenvolvido com muito mais facilidade. É impor
tante, também, e ficou claro na emenda, que even
tual matéria que colidisse no mérito com os objeti
vos propostos pelas Comissões fosse definida ex
clusivamente pelo Plenário.

A segunda emenda, que entendemos seja ne
cessária e, ao mesmo tempo, seja colocada de
forma explícita, diz respeito às sessões secretas
e votações secretas.

O Relator do Regimento Provisório, o Senador
Fernando Henrique Cardoso, afirmou que, de for
ma alguma matéria que dissesse respeito à maté
ria constitucional seria objeto de sessão ou vota
ção secreta. No entanto, para que não paire qual
quer dúvida, colocamos uma emenda neste senti
do, a fim de que definitivamente não possa a
futura Assembléia Nacional Constitumte cometer
o absurdo, o ato surrealista de realizar sessões
e votações secretas

Finalmente, Sr. Presidente. a terceira emenda
que desejamos apresentar ao Plenário diz respeito
ao art 27 do Regimento Interno.

A Comissão das Lideranças exorbitou, a meu
ver, ao afirmar, no art. 27, que 'seria República

Federal do Brasil. Além de exorbitar, cometeu um
erro, porque não definiu a forma de federalismo
que, no pensamento da Comissão de Lideranças,
se pretendia oferecer à Nação.

Entendemos que a Constituição brasileira so
mente deverá ser promulgada após um plebiscito,
após se ouvir a população brasileira. Neste senti
do, oferecemos uma emenda propondo a realiza
ção do plebiscito, antecedendo à promulgação,
evidentemente, no sentido de que, além de ser
universal e secreto, o sistema de votação se esta
beleça capítulo a capítulo.

Eram estas as observações, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes que queria fazer. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Sr. Constituinte Do
mingos Leonelli.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PMDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Levanta-se neste País uma cortina de fumaça
de mentira e falsificação sobre a proposta de um
grupo de Deputados Constituintes, nesta Casa,
que tentam VIabilizar esta Assembléia. soberana
mente.

A grande imprensa e os setores direitistas de
vários partidos, inclusive o meu, tentam fazer pas
sar a mentira por verdade, tentam reinventar uma
postura que desde o começo foi colocada de ma
neira muito clara: em nenhum instante nenhum
dos Deputados do PMDB propuseram, na prí
rneira reunião de sua Bancada. e foram larga
mente vitoriosos, a tese de que a Constituinte
deveria ser soberana e, portanto, funcionar sem
a incômoda presença, neste instante histórico. do
pleno funcionamento da Câmara e do Senado.
De repente, a soberania da Assembléia Nacional
Constituinte. que não é nenhum luxo nem uma
sobversão, não é nenhum luxo nem um radica
lismo, é uma necessidade já prevista pelo própiro
Presidente da República, quando mandou a esta
Casa a sua Emenda rr26, propondo que a Consti
tuinte fosse livre e soberana, perguntamos ao País,
e não pretendemos ver confundida com nenhuma
tese subversiva nem com nenhuma discussão so
bre sexo de anjos, mas é uma questão concreta,
é se esta Assembléia pode produzir uma nova
Constituição à altura das necessidades de nossa
Pátria, à altura do desenvolvimento que o País
já alcançou, à altura daquilo que os operários,
os empresários, as donas-de-casa já conquista
ram na prática e que precisam ser transformadas
em letras na Constituição, se podemos fazer isso
sob o regime da emergência, se podemos fazer
isso com uma Câmara funcionando plenamente
com suas Comissões Técnicas, se podemos fazer
isso convivendo com a figura que toda a Nação
já execrou, que é a figura do decreto-lei; se pode
mos permitir, Sr. Presidente, que a tese da sobera
nia, que a proposta do Senhor Presidente da Re
pública venha ser confundida com limitações que
não têm nenhum sentido e com interpretações
a posteriori, porque esta idéia de que a Consti
tuinte é soberana apenas para escrever o texto
da Constituição é uma interpretação que está vin
do à tona agora. Na verdade, quando foi convo
cada aqui, quando extirpamos, inclusive, aquela
frase que dizia respeito às funções constitucionais
da Câmara e do Senado. estávamos prevendo
a sua plena soberania. Aprovamos a soberania
da Constituinte na legislatura da Câmara e do
Senado. no Congresso Nacional por 2/3. Não pre
cisava nem estar sendo discutida agora.

O que digo, o que tento, o que quero deixar
muito claro é que podemos todos, podem vários

dos grupos que defendem a soberania da Consti
tuinte prenteder mudar a estrutura da nossa Pátria.
Existem comunistas, socialistas, existem homens
de direita até, existem fazendeiros, existem gran
des empresários que estáo conosco nesta mesma
tese da soberania da Constituinte. Cada um pode
ter a sua proposta para o futuro, para escrever
na próxima Constituição, mas o que existe agora
é uma ampla frente de bom senso, é uma ampla
frente serena, uma ampla frente do senso comum
político, que é de assegurar a esta Casa o mínimo
de condições para que a Constituição que venha
mos a escrever não seja fruto, não seja panda
pelas entranhas da ditadura, que já realizamos
a sua expulsão do cenário nacional. Se não temos
ainda uma democracia já temos um Governo de
transição que enfrenta dificuldades no plano eco
nômico e que precisa recorrer ao seu Partido para
tomar um rumo econômico, e é isto que precisa
o Presidente José Sarney fazer - preocupar-se
menos com a soberania da Constituinte e aceitar
o apoio que o meu Partido, o PMDB, pretende
dar-lhe, para que Sua Excelência reassuma o con
trole econômico, para que a direita, que já conse
guiu a sua primeira vitória, derrotando o Plano
Cruzado I, não venha, agora, conseguir a sua se
gunda vitória no plano político. derrotando, previa
mente, a Assembléia Nacional Constituinte, con
vocada pelo próprio Presidente José Sarney. (Mui
to bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Raquel Cân
dido.

A Sr" RAQUEL CÂNDIDO (PFL - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Honra-me, talvez seja a primeria mulher a fazer
o grande desafio, nesta hora de um novo processo
político, econômico e social pelo qual estamos
passando.

TIVe eu a ínfehcidade de. no dia em que o Sr.
Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
José Carlos Moreira Alves, aqui conduzia os traba
lhos da Constituinte, pedir um esclarecimento e
sofrer a devida discriminação por parte daquele
grande Magistrado. No entanto, não precisou que
eu utíhzasse a tribuna da nossa Casa para que
as correções fossem feitas: a imprensa sabida
mente fez as devidas correções. Não podemos
chegar ao Poder .Judíciárío sem sabermos portar
nos ali, através da etiqueta e da disciplma, mas
pode o homem da altitude e do poder que emana
desempenhar as suas funções. aqui, neste Paria
mento, e ousar dizer que não conhece da lide
política e usar, da forma que usou, a deselegância
e a discriminação, principalmente com uma mu
lher que é, hoje, sem sombra de dúvida, a maior
representação deste Pais na forma do trabalho
e na representatividade política desta Nação.

Somos mulheres e não admitimos a discrimi
nação. Não queremos estar nem atrás nem à fren
te, mas lado a lado com os nossos companheiros,
para desempenharmos a nossa função. A nossa
função é como a de qualquer um dos Consti
tumtes aqui: ela passa pela análise política. por
que, antes de sermos mulheres, estamos na fun
ção de política, e abraçando a função de parla
mentar, nesta hora histórica da qual tivemos a
confiabilidade do nosso povo e da nossa Nação.

Ouso, neste grande cenário nacional, fazer uma
análise do meu Partido, a Frente Liberal, Partido
que me honro de pertencer neste momento da
transição por que o País passa.

Tenho consciência, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, do papel a desempenhar nesta hora difícil
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da nossa Nação, mas ouço os reclamos das nos
sas bases, porque advenho delas Sou uma eterna
vereadora e, conseqüentemente, trairiaaquilo que
me trouxe aqui se não falasse do passado de
luta.

O Partido da Frente Liberal é, no momento,
a grande investidura para que possamos fazer
aquilo com a voracidade que o Partido quer: abo
canhar todos os cargos numa história sem prece
dente.

O Partido da Frente Liberal tem sido, como
colocou o companheiro Jofran Frejat, numa dis
cussão da Bancada, o médico que fica a salvar
o PMDB e até o Governo, quando ele está para
morrer, porque o Partridodo PMDB, sabidamente,
tem duas linguagens: na hora em que o Governo
vai bem, ele fica do lado do Presidente; na hora
em que o Governovaimal, ele se opõe à situação.
Isso, para nós do PFL, tem-nos causado muitas
perdas neste momento. É preciso que a coisa
da Nação e a coisa do País se sobreponham às
siglaspartidárias.E disse eu, e muito bem colocou
um jornalista, da Folha de S. Paulo há alguns
dias, que princípio,caráter e dignidade não estão
implicitados em programa partidário nenhum,
mas estão a ser decorrência de uma opção de
vida. Aqui, nenhum Deputado do PC do B, ou
PCB, ou PT, é mais Deputado do que qualquer
um outro deputado. É preciso que saibamos que
a oxigenação dada para o progresso democrático
deste País advém da Frente Liberal. Não é preciso
que se faça, muitas vezes, chacota com os nossos
Companheiros. Sabemos do papel que estamos
a desempenhar, mas também queremos dizer
basta, porque também não queremos ser aqui
nhoados com apelidos que não nos menospre
zam e que fazem parte da vida política.

O processo econômico pelo qual passamos,
é preciso que os atuais Ministrosda área econô
mica do Governo sejam donos desse filho que
está todo aleijado e que o PMDB não quer mais
segurar. Quando nasceu o primeiro Plano Cruza
do, o PMDB o adotou para ganhar as eleições.
Agora, ele fica a empurrar essa criança, como
se ela não tivesse pai nem mãe. Estamos atentos
e não vamos permitir, doravante, que sejamos
apenas aquele bloco de sustentação, quando o
País passa a agonizar.

Temos consciência e exigimos respeito, em ter
mos de participação econômica, política e social
deste País.

Concluo, agradecendo, principalmente aos
mais experientes, aos mais idosos, a compreen
são e até o aval pela ousadia de dizer o que a
maioria dos mais novos, e não táo experientes
e não tão vedetes, desta Federação ousam dizer;
viemos aqui para servir ao País em pé de igual
dade, nos assessorando na experiência dos mais
idosos, ousando no clamor da sociedade mo
derna civil brasileiraque está a esperar nesta nova
Constituição. Palmas prolongadas. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Condedo a palavra ao nobre Constituinte Dionísio
Hage.

O SR. DIONÍSIO HAGE (PFL- PA. Pronun
cia o seguinte discurso).

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Iniciamos nossa participação nesta Assembléia

Nacional Constituinte trazendo ao conhecimento
desta Casa o discurso que proferimos na sessão
solene de diplomação dos eleitos em sessão sole
ne do Tnbunal de Justiça do Estado do Pará,
ocorrida em 9-1-87.

Justifica-se plenamente o pedido de transcrição
para os Anaisdeste Congresso do pronuncíamen-

to que fiz por ocasião da diplomação dos Consti
tuintes eleitos pelo Estado do Pará, pelas razões
abaixo.

Sr. Presidente, há a necessidade de que a ação
da Justiça Eleitoraldo País cada vez mais se apro
xime do objetivo ideal e maior que é fazer com
que o sufrágio uruversaldireto e secreto, traduza
com maior fidelidade os anseios da sociedade
brasileira.

Sr. Presidente, diversos são os aspectos que
abordo em meu pronunciamento, tais como Re
cadastramento Eleitoral, em tão boa hora reali
zado porém discutívelquanto ao modo pelo qual
foi o mesmo concretizado - o exiguo espaço
de tempo destinado ao Recadastramento lnvíabi
lízou a muitos eleitores o exercício do sagrado
direito do voto.

Na fase de propaganda dos candidatos, o que
se viufoiindiscutivelmente a prevalência do poder
econômico. Na fase preparatória que antecede
imediatamente o dia da eleição, o que se viu foi
o desrespeito à lei, pois o transporte das umas
e alimentar os eleitores foi bastante comprome
tedor, uma vez que foram os partidos políticos,
organismos oficiais diretamente interessados no
resuitado do pleito quem realizaramessas tarefas.

Ainda ficou constatada nas últimas eleições a
falta de condições operacionais da Justiça Eleito
ral, onde os seus servidores, a quem faço justiça
nesta hora pelo trabalho realizado, entretanto o
fizeremde modo precário sem a mínima condição
de trabalho, até mesmo com transporte e alimen
tação insuficiente, tudo se agravando com o cer
ceamento do direitode fiscalizaçãointegrala apu
ração dos votos por parte dos fiscais e delegados
dos partidos políticos.E a gritante fraude ocorrida
nos Municípiosde Monte Alegre,A1merim e Prai
nha.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, são estas
e outras considerações que fizemos quando da
diplomação dos Constituintes de meu Estado do
Pará que quero registrar nesta Casa, como mo
desta contribuição para o aprimoramento do pro
cesso eleitoralbrasileiro.

Esperamos que as críticase sugestões contidas
no discurso possam contribuir para o bom de
sempenho do processo democrático.

Somente com eleições honestas é que chega
remos à democracia plena.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço permissão
para ler o nosso discurso proferido em 9/1/87.

ExrrrSr. Governador do Estado.
Excelentíssimos Senhores Presidentes e de

mais integrantes deste Colendo Tribunal Regional
Eleitoral.

Demais autoridades presentes ou representa-
das

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Com a diplomação dos eleitosftecha-se hoje

o período mais importante do ,episódio eleitoral
que teve seu ponto alto no ple~ de 15 de novem
bro passado. Enseja este eV$ll1to a manifestação
pública do meu partido, o Partido da Frente Libe
ral, quanto a fatos que compuseram o procedi
mento eleitoral,quer na fase preparatória, como
durante as eleições propriamente ditas e, poste
riormente, quanto à fase de apuração. Entenda-se
esta manifestação, Senhoras e Senhores, como
a forma indiscutivelmentemais adequada de cola
borar para que, no futuro, a prática democrática
do sufrágio universal sirva, realmente, para inter
pretar os anseios da nossa sociedade.

Procedeu-se, em 1986, a realização do re
cadastramento eleitoral em todo o País, por
decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Não
se discute a necessidade desse recadastra
mento, que de há muito se faziasentir, como
meio de sanear vícios então existentes no
processo. Discute-se, isso sim, o modus fa
ciendi, a maneira como foi feito. Há pública
e notória incompatibilidade entre a grandeza
da tarefa, sua magnitude, e a carência de
meios em que se debate, por desestruturada
e freqüentemente à mingua, a Justiça Eleito
ral. Executado em ano de eleições gerais,
resultou ele, o recadastramento, no tumulto
por todos sabido, na Insatisfação popular
proclamada por tantos meios, em especial
pela Imprensa, o que viria a se refletir, mais
tarde, no próprio resultado eleitoral, Irreme
diavelmente comprometido pela apetía e pe
la desinformação dos eleitores E prova in
conteste da inoportunidade desse recadas
tramento apressado o fato de que, absorvido
com a sua execução, somente poucos dias
antes do pleito foipossível ao Tribunal Supe
rior Eleitoral produzir o modelo de cédula
que seria utilizado pela população votante
e ele surgiu como o conhecemos - o mais
confuso de que se tem noticia na HIstória
do País e sem o tempo necessário a que
a própria Justiça Eleitorale outros envolvidos
no processo, como os partidos políticos, ti
vessem condições de orientar os eleitores
quanto à sua utilização. Isso feztornar incon
sequente, de modo geral, uma das rnars im
portantes conquistas dos tempos novos que
vivemos, o voto assegurado ao analfabeto.
Foi uma conquista inócua, de vez que, se
para o alfabetizado foi difícil votar, para o
analfabeto, obngado a ler e escrever sem sa
ber, foi-lheabsolutamente impossívelexpres
sar a vontade eleitoral.

Ainda na fase preparatória, uma vez mais
se fezsentir, com toda a sua nefasta pujança,
um dos mais sérios vicios de quantos conta
minam o resultado das eleições em nosso
País - a influência do poder econômico.
Condenada, em tese, funcionou na prática
com uma intensidade raramente vista nas
últimas décadas A tentativa de cerceá-la es
barrou, inapeJavelmente,em dois obstáculos
intransponíveis - uma legislação inadequa
da e a ineficiência da Justiça Eleitoral para
coibi-la.

Intensa e incontrolável na fase de propa
ganda eleitoral, estendeu-se a influência do
poder econômico ao próprio àmago do pro
cesso, como antes já ocorrera. Uma vezmais
figurou como letra morta o dispositivo legal
que atribui exclusivamente à Justiça Eleitoral
competência para transportar urnas e ali
mentar eleitores, tarefas desempenhadas, de
maneira desenvolta e quase sempre compro
metedora, por partidos, candidatos ou orga
nismos oficiais com abertos interesses nos
resultados finais da eleição.

Chegada a fase de apuração, e diante de
sua importância, o que antes fora grave pas
sou a se tomar gravíssimo.Aindiscutívelfalta
de condições operacionais da Justiça Elei
toral avultou - funcionários assoborbados,
locais de funcionamento sem condições mí
nimas de trabalho, alimentação precária
quando não inexistente. material escasso,
apenas para enumerar alguns aspectos. So
me-se a isso a notória má fé constatada em
alguns casos e se terá noção aproximada
do que ocorreu. O direito a fiscalização ínte-
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gral, assegurado por lei aos partidos e candi
datos, não chegou a ser exercido - boletins
não foram fornecidos no momento correto
e de forma adequada, apesar das constantes
reclamações, evidenciando-se preocupação
maior com o cumprimento de prazos do que
propriamente com o respeito à manifestação
da vontade eleitoral. Pode-se mesmo asse
verar, sem temor de erro, que o episódio
envolvendo a apuração de urnas de Monte
Alegre, A1merim e Prainha - irregularidade
detectada em tempo hábil, mais forte indício
de que outras podem ter ocorrido sem que
fossem registradas e corrigidas -, decorreu
da permissão dada a juízes, presidentes de
juntas para que fizessem correção dos mapa
de cada urna sem a devida fiscalização parti
dária e longe das vistas da própria Comissão
Revisora do Tribunal Regional Eleitoral

Diante de tais fatos - incabíveis em cir
cunstâncias outras, e mais ainda num mo
mento de eleição de uma Assembléia Nacio
nal Constituinte, cuja representatividade não
poderia ser comprometida por ação ou omis
são como o foi - diante de tais fatos, urge
que medidas sérias sejam adotadas, como,
para citar uma delas, a transformação das
mesas receptoras de votos em mesas apura
doras, procedendo-se a contagem dos sufrá
gios imediatamente após encerrada a vota
ção. Evitar-se-ia, com isso, a contaminação
dos resultados inteiramente? É evidente que
não! Mas se reduziria, índíscunvelmente, a
margem de manipulação atualmente exis
tente. Outra seria a imediata reestruturação
da .Justrça Eleitoral, dando-se-lhe condições
de independência necessária ao bom desem
penho de suas tarefas, tão importante para
a consolidação do processo democrático.

Mas, Senhor e Senhoras, entenda-se, repi
to, o que foi dito antes como a forma encon
trada pelo Partido da Frente Liberal para ma
nifestar sua integral disposição de colaborar
com o aperfeiçoamento do procedimento
eleitoral.

Isso feito, desejo, em meu nome pessoal
e em nome do meu Partido, saudar os que
foram eleitos no dia 15 de novembro.

Ao Sr. Governador eleito, Senador Hélio
da Mota Gueiros, formulo votos de que en
contre meios administrativos - já que não
lhe faltam condições pessoais de cumprir os
compromissos assumidos diante do nosso
povo. De Sua Excelência esperamos todos
nós que conduza os destinos do Pará a novos
e melhores momentos. Assim procedendo,
não lhe faltarão apoio, a solidariedade e os
aplausos que a sociedade paraense sempre
atribuiu aos govemantes sérios e identifica
dos, não em palavras apenas mas em com
portamento e ações, com os legítimos an
seios dos homens e mulheres do Pará. Do
Partido da Frente Liberal, Sua Excelência e
seu Vice-Governador, Deputado Hermínio
Calvinho, terão a companhia permanente: no
apoio, quando dele se fizerem merecedores,
como na crítica, quando ela se fizer neces
sária. O apoio, desinteressado sempre. Acríti
ca, sempre leal e construtiva. O apoio, sem
pre condicionado ao atendimento dos inte
resses do Estado. A crítica, ainda que severa,

....pautada pela elevação, pela civilidade.
Aos Srs. Senadores e Deputados Consti

tuintes, augura-lhes o Partido da Frente libe
rai o desempenho de mandatos voltados in
teiramente para a defesa dos interesses po
pulares. Na elaboração da Constituição que

se fará, uma pertinaz luta por tudo aquilo
que o povo brasileiro, sequioso de reformas,
sedento de justiça social, almeja. Como re
presentantes do Pará, atenção permanente
mente voltada para o bem-estar do nosso
povo, a partir da defesa de nossas riquezas,
nem sempre produzidas em nosso próprio
beneficio.

Aos Srs. Deputados à Assembléia Legis
lativa,deseja-lhes meu Partido que sejam feli
zes no desempenho da missão que lhes é
confiada e que está intimamente ligada ao
progresso do Pará e a felicidade dos paraen
ses.

Esta é Senhoras e Senhores, a mensagem
do Partido da Frente Liberal neste momento
solene. Transmito-a em nome do Presidente
do Partido da Frente Liberal,o ex-Governador
A1acid da Silva Nunes, que tenho a honra
de representar neste instante. Transmito-a,
também, em nome de todos os meus com
panheiros, candidatos ou não, eleitos ou não.
Espero que ela sintetize nosso objetivo parti
dário permanente: a luta contra os males que
afligem nossa sociedade, a felicidade dos
brasileiros em geral.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Uequed.

O SR. JORGE UEQOED (PMDB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. e SI'"' Constituintes.

Uma Constituição modema e atual não pode
deixar de consagrar uma dedicação à Previdência
Social, aos aposentados, às pensionistas e aos
beneficiários.

Toma-se indispensável no pacto social que esta
Casa tenha obrigação de firmar que se elabore
instrumentos de garantia e de defesa do sistema
previdendáno brasileiro e daqueles que o utilizam:
consagra-se que o sistema de manutenção da
Previdência não mais será apenas sobre a folha
de pagamento de salário das empresas, mas tam
bém e prioritariamente num percentual sobre o
faturamento global das empresas. A história brasi
leira nos mostra que o nível de empregos muitas
vezes cai ou as políticas de arrocho salarial muitas
vezes são aplicadas, ocasionando a diminuição
da receita da Previdência Social e levando-a à
insolvência, mas o faturamento global das empre
sas no País, ano a ano, vem crescendo, e a vincu
lação da manutenção da Previdência com o fatu
ramento global das empresas evitaria as crises,
aumentaria a receita, facilitariaa fiscalização, dimi
nuiria a fraude e ampliaria os recursos disponíveis.

Indispensável também que se consagre na Car
ta Magna de que a aposentadoria é irredutível,
calculada em números de salários mínimos no
primeiro dia do recebimento. Também fixar-se
que nenhum beneficio da previdência, aposen
tadoria ou pensão ou outros beneficios poderão
ser inferiores a um salário mínimo por pessoa
beneficiada.

Deverá também a Carta Magna nas suas Dispo
sições Transitórias estabelecer que sejam restabe
lecidas as aposentadorias no seu valor real e origi
nai calculado em salários mínimos no primeiro
dia do recebimento. Isto para corrigir uma injus
tiça praticada pela Velha República e prometida
e não reparada pela Nova República de que os
aposentados perderam 55% do valor original de
sua aposentadoria nos últimos 7 anos em função
de cálculos fraudulentos e ilegais procedidos pela
Previdência Social. Deve agora o Constituinte fír-

mar no pacto social a exigência da reparação
imediata, estabelecendo-se a correção, caso a ca
so, administrativamente, para permitir que cada
cidadão tenha restituído o valor real de sua apo
sentadoria, sem que tenha necessidade de recor
rer ao Poder Judiciário para corrigir a fraude go
vernamental.

Esse dispositivo colocado nas Dlsposrções
Transitórias da Constituição vai consagrar um de
sejo que tem a sociedade brasileira de ver corri
gida a injustiça de que os governos não têm tido
sensibilidade para tal.

Valorizar o aposentado ou pensionista é dar
exemplo à juventude de que vale a pena trabalhar,
porque no futuro você terá a proteção de uma
aposentadoria digna e irredutível, porque a Carta
Constitucional garante, como deverá também ga
rantir que o cálculo para aferição do valor da apo
sentadoria será a média dos últimos 12 meses
de salário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Samir
Achôa.

OSR. SAMIR ACHÔA (PMDB-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.
Constituintes, com a reabertura do Congresso Na
cional no mês de março, pretendo, na defesa dos
aposentados brasileiros, apresentar projeto de lei
do seguinte teor.

PROJETO DE LEIN° 187

"Determina o pagamento de diferença
no valor dos benefícios previdenciários,
e dá outras providências."

Do Deputado Samir Achôa

O Congresso Nacional decreta.

Art. l' O disposto no § 2° do art 67 da
Lei Orgânica da Previdência Social deverá
ser assim entendido: os índices e o critério
do reajustamento serão os mesmos da polí
tica salarial, considerado como mês básico
o da vigência do novo salário mínimo deven
do o primeiro reajuste de proventos tomar
por base o índice integral da política salarial
e não ser proporcional ao número de meses
em que o segurado está na inatividade.

Art. 2' Caberá ao INPS promover o paga
mento aos seus beneficiários em doze parce
las mensais, iguais e sucessivas das diferen
ças de valores e beneficios decorrentes de
adoção de critério administrativo diverso do
fixado no artigo anterior.

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Vigorava, desde 1966, quando modificado
pelo Decreto-ler n" 66, de 21 de novembro
daquele ano, nos seguintes termos, o § 2°
do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência
Social:

"Art. 67. Os valores dos beneficios em
manutenção serão reajustados sempre
que for alterado o salário mínimo.

§ 1o O reajustamento de que trata este
artigo será devido a partir da data em que
entrar em vigor o novo salário mínimo,
arredondado o total obtido para a unidade
de cruzados imediatamente superior.

§ 2' Os índices do reajustamento serão os
mesmos da política salarial estabelecida no
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art. 1° do Decreto-lei n" 15, de 29 de julho
de 1966, considerado como mês básico o
de vigência do novo salário mínimo."

Inicialmente regulada pelo Decreto-lei rr
15, de 1966 passou, posteriormente, a polí
tica salarial a ser disciplinada pela Lei na
6.708, de 30 de outubro de 1979, que estabe
leceu a revisão automática e semestral dos
salários.

Até então o Ministério da Previdência e As
sistência Social aplicava corretamente os rea
justes das aposentadorias e pensões, mas
passou a considerar, para revisão dos pro
ventos, a contar de 1979, não o salário míni
mo em vigor nos meses de reajuste (comu
mente maio e novembro de cada ano) e sim
o que vigorava anteriormente, completamen
te superado, reduzindo, desse modo, o per
centual da majoração dos benefícios previ
denciários.

Além disso, passou a aplicar reajustes va
riáveis de proventos em função da data de
concessão da aposentadoria ou pensão.

Tais critérios inteiramente divorciados das
normas legais disciplinadoras da matéria
vêm sendo declarados iterativamente por
abundante jurisprudência do Tribunal Fede
ral de Recursos "sem fundamento legal".

Ocorre, entretanto, que tais decisões só
beneficiam os que recorrem ao Judiciário.

Para resolver definitivamente a questão o
presente projeto estabelece normas interpre
tativas do texto legal e prescreve o pagamen
to imediato, ainda que parcelado, das diferen
ças devidas aos beneficiários do INPS.

Sala das Sessões, Deputado Samir
Achôa.

Assim, Srs. Constituintes, espero que, como in
tegrantes do Congresso Nacional que têm que
continuar elaborando a legislação ordinária e na
defesa do aposentado brasileiro, aprovem o refe
rido projeto, que entendo justo e adequado às
necessidades imediatas do nosso povo.

Erao que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Siqueira
Campos.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (PDC - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Por ter atingido os objetivos desejados, isto é,
por ter impedido o surgimento de uma proposta
esdrúxula, em forma de projeto de Regimento
Interno da Constituinte, envolvendo o nome do
Presidente Ulysses Guimarães, leio, para que
conste dos Anais, carta que dirigi a S. Ex"

Abortadas as tentativas iniciais de esmagamen
to dos pequenos partidos e dos Constituintes in
dependentes, cabe-nos permanecermos vigilan
tes, atentos, contra as artimanhas e os golpes
baixos dos serviçais dos poderosos, que desejam
impor via de Regimento Interno autoritário, uma
Constituição retrógrada garantidora de privilégios
e sufocadora das mais legítimas aspirações popu
lares.

Passo à leitura do documento:

Brasília, 13 de janeiro de 1987
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da
Càmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Voltamos à presença de Vossa Excelência

para reiterar-lhe a nossa insatisfação diante

das notícias veiculadas pelos jornais segundo
as quais estaria em conclusão um antepro
jeto de Regimento Interno para a Constituin
te, "elaborado por encomenda e sob coorde
nação" de Vossa Excelência, contendo dis·
positivos restritivos aos pequenos partidos
políticos.

Convivendo com Vossa Excelência por
quase duas décadas, não podemos dar cré
dito a tais especulações. Preocupa-nos, en
tretanto, o fato de estarem envolvidos nesse
projeto figuras notoriamente autoritárias que
têm por objetivo, dentre outros, o sufoca
mento das minorias legitimamente eleitas à
Assembléia Nacional Constituinte em 15 de
novembro de 1986.

É entendimento geral que Vossa Excelên
cia, o mais importante político brasUeiro da
atualidade, Presidente da Câmara dos Depu
tados e virtualPresidente da Constituinte, não
poderia concordar, sem faltar ao seu passado
e com as responsabilidades e deveres do pre
sente, fossem inseridos tais dispositivos no
Regimento Interno de uma Assembléia Na
cional Constituinte convocada para demo
cratizar todos os aspectos da vida nacional.

Não. Não podemos admitir, sequer, possa
a Nova Ordem esboçar-se, já nesta véspera
de ínstalacão da Constituinte, através de
cambalachos e conchavos, de forma auto
crática, com a participação de Vossa Exce
lência.

A História abriga em suas páginas, para
a posteridade, a figura do estadista Ulysses
Guimarães, incomparável democrata, que
sempre esteve à frente das lutas libertárias
do nosso povo.

Não seria agora que Vossa Excelência iria
negar o direito de participação plena a cada
um dos integrantes da Assembléia Nacional
Constituinte ou a qualquer de suas bancadas,
por menores que sejam, pois é da essência
da Democracia o respeito às minorias.

Quais os critérios que o reduzido grupo
encontrou para estabelecer que "só terão
participação plena nos trabalhos da Consti
tuinte as bancadas com o mínimo de 15 par
lamentares")

Afinal, a convocação da Constituinte não
fixou pré-condições diversificadoras de for
mas de participação para os seus membros.

Forçar, via Regimento Interno, o agrupa
mento de bancadas em bloco parlamentar,
seria uma coação, um casuísmo dos mais
condenáveis.

Não estranharíamos viesse a Maioria a nos
impor tais dispositivos nos trabalhos da
Constituinte, tantas têm sido as ações autori
tárias do PMDB.Não pode passar pelas nos
sas mentes, porém, a inclusão desses dispo
sitivos em um projeto "elaborado sob enco
menda e coordenação" do Presidente Ulys
ses Guimarães.

Certos da vigilância democrática de Vossa
Excelência, reiteramos-lhe protestos de ad
miração, confiança e apreço.

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Gib
son.

o SR. rm.soN GIBSON (PMDB- PE. Pro
nuncia o seguinte dicurso) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes.

A Carta Política em vigor, dispõe sobre a repres
são ao abuso do poder econômico, caracterizac!o
pelo domínio dos mercados, a eliminação da
concrrêncía e o aumento arbitrário dos lucros
omitindo-se sobre o problema dos juros.

Afirmo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que
o mais grave e maior problema de Governo José
Sarney. neste ano é conter a taxa de juros, atual
mente; altíssima e incontrolável. Os juros atingem
o patamar de 27% ao mês (o que daria, numa
projeçãO para 12 meses, 1660% ao ano), portan
to, atinge a um nível crítico e desencadearam
boatos sobre a provável queda do Presidente do
Banco Central, Fernão Bracher, bem assim a do
próprio Ministério. Os juros atingem níveis insu
portáveis, recordes absolutos e caminha o Pais
para a recessão, falências e dificuldades de todo
tipo. A pressão da economia reduz a importância
dos fatos políticos. .

Defendo que o Governo, deve apelar para a
moratória e a estatização dos bancos, medidas
apoiadas pelo povo. Os países ricos e tidos como
desenvolvidos, no passado, não pagaram aos cre
dores. O Brasil não pode sequer pedir maratória
e continua ameaçado do êxodo do capital estran
geiro.

Realmente, os últimos resultados da balança
comercial, a redução no níveldas reservas interna
cionais e a evasão de capitais extemos são mais
do que evidentes de que o setor da economia
brasileira necessita ser reativado. Todavia, protelar
com soluções paliativas também nos tira a liber
dade de povo soberno. O Presidente José Samey,
em pronuncialmento à Nação, disse que "não
podemos admitir que a intransigência dogmática
de organismos financeiros internacionais impo
nha ao país uma política recessiva desnecessária".
Acredito que o Brasil não suporta uma drenagem
para o exterior, com o fim de atender ao serviço
da dívida, de cerca de US$ 10 bilhões, correspon
dente a 4% do PIB. Se o Governo José Sarney
não conseguir extirpar a saída desse dinheiro. li
moratória é o unico recurso. O Brasil não pode
pagar os juros de sua divida de US$ 110 bilhões.
Por que, então, os banqueiros estrangeiros insis
tem em fmgir que pode?

Eles fariam melhor em apagar tudo e começar
de novo, agora, mais cautelosamente.

Repito, deve o Governo José Samey suspender,
imediatamente, o pagamento dos juros e AUDI
TAR o valor da divida, isto é, verificar o que deve
mos na realidade.

O povo irá dar sustentação política ao Governo
José Sarney. O povo tem a obrigação de ajudar
o Governo no confronto com os credores. O apoio
é imprescindivel para enfrentar essa situação.

Uma fórmula viável para contornar essa dificul
dade é o Governo declarar a suspensão dos paga
mentos da totalidade do serviço da dívida durante
seis anos, através de moratória unilateralou nego
ciação.Asquantias correspondentes, contudo, se
riam depositadas nos bancos credores nas datas
ajustadas, mas livremente utilizáveispelo Governo
brasileiro.

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Constítuíntea,
afirmando que o juro é um indicador muito espe
cial da economia, pois ele revela qual a expectativa
do conjunto da sociedade para o futuro. Mais do
que isso, serve de ponte entre o presente e o
futuro, mostra qual o preço que estamos dispos
tos a pagar para antecipar o consumo de alguma
coisa, ou, então quanto cobramos para deixar de
consumir agora e poupar para consumir depois.
Juros altos significam que ninguém acredita no
futuro, todos querem consumir logo tudo o que .
têm direito. E isso paralisa a economia por fa!t<l
de investimentos - ninguém plantaria nada. A
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esses fatores básicos acrescenta-se a expectativa
inflacionária, da qual ninguém quer ficar despro
tegido. Ela é proporcional à insegurança quanto
à solução do conflito distributivo.

Uma grande insegurança - corrida de preços
e salários - significa que o colflito não tem um
bom Juiz.

Portanto, formulo sugestão aos Constituintes
examinarem a possibilidade de inclusão, na Nova
Carta Política, de uma disposição de repressão
à cobrança de juros, isto é, temos de tabelar ur
gentemente os juros, pois, os níveis insuportáveis,
recordes absolutos no País, vão trazer a recessão,
falência e dificuldade de todo tipo.

Voltarei ao assunto oportunamente. Sr. Presi
dente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Chagas
Duarte.

O SR. CHAGAS DUARTE (PFL - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr Presidente, Srs.
Constituintes:

Renovo aqui minhas palavras de ontem, solici
tando do Governo Federal, e em especial do Sr.
MinistroRonaldo Costa Couto, urgentes providên
cias para solucionar a greve instalada na FUNA!,
no Território Federal de Roraima. Todos os fun
cionários estão em greve há vários dias, reivindi
cando melhores condições de trabalho e salário.

Na forma do que dispõe a alínea "f' do art.
26, combinado com o parágrafo único da Resolu
ção rr 1, requeiro a V. Ex" o encaminhamento
de pedido de informações ao Senhor Presidente
da República a este respeito, de teor seguinte.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Eminente Presidente da Assembléia Na

cional Constituinte

Na forma do que dispõe a alínea f, do
art. 26, combinado com o seu parágrafo úni
co, da Resolução n9 1, requeiro a Vossa Exce
lência sejam solicitadas ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República

InfonnaçõeB oficiais

A respetio da situação de esquecimento
em que se encontra a Fundação Nacional
do índio - FUNA!, do Território Federal de
Roraima.

É de conhecimento do Exm° Sr. Ministro
do Interior, que os servidores daquela institui
ção, no Território, encontram-se em greve
há vários dias, reivindicando melhores condi
ções de trabalho e salário. São urgentes, pois,
providências do Governo federal para a ime
diata solução dessas dificuldades.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1987.
- Chagas Duarte, PFL - RR.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Ar
bage.

O SR JORGE ARBAGE (PDS - PA.Pronun
cia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente, Srs,
Constituintes:

A Federação das Associações Comerciais pro
moveu nos dias dois e três do mês em curso,
uma reunião em Belo Horizonte, Minas Gerais,
com O, objetivo de analisar os problemas resul
tantes da política econômica do Governo em rela

I ção à atividade do setor empresarial em todo o
País.

A partir da implantação do Plano Cruzado em
28 de fevereiro de 1986, o empresariado brasileiro
entrou para a lista negra do Palácio do Planalto,
que, através de maliciosa campanha visando in
compatibilizá-lo com a notória fúria popular em
decorrência do alto custo de vida, ficou exposto
às cenas selvagens de vandalismo, além de vexa
mes outros como prisões em flagrante, multas
impostas pela SUNAB e saques de mercadorias,
assistidos complacentemente por autoridades
responsáveis pela manutenção da ordem, que na
da fizeram para impedir depredações e atos de
violência.

Ora, Sr. Presidente, e Srs. Constituintes, o efê
mero sucesso alcançado pela deflagração do Pla
no Cruzado e a conquista da notável confiança
popular que cercou a imagem do Governo da
República de uma auréola consagradora jamais
repetida na história do Brasil, ao invés de promo
ver o chamamento da Nação ao esforço da unida
de política e social, indispensável ao desdobra
mento das medidas subseqüentes para os ajustes
nos quadros do congelamento dos preços, no
controle da inflação e no ordenamento da política
dos juros bancários, lamentavelmente foi objeto
de odioso e inexplicável confronto com as classes
produtoras, tachadas ostensivamente pelo Gover
no de "anarquistas", apontadas, ainda, como vilãs
das mazelas inflacionárias, da especulação finan
ceira e da exploração na elevação dos preços
dos produtos básicos de consumo.

Supõe-se que por~imprudência,má onentação
ou desconhecimento da real problemática que
o País enfrenta, pretendeu o Governo humanizar
sua posição aos olhos da opinião pública, enquan
to colocava as classes produtoras na vanguarda
dos acontecimentos como culpadas pela frustra
ção do Plano Cruzado, descartando, assim, a pró
pria incompetência da equipe manípuladora do
setor econômico na órbita governamental.

No momento em que o Governo percebe, sob
o efeito de visível lucidez, que a arrogância de
uma vitóriade Pirro lhe fizeraofuscar o sentimento
de humildade, julgando que o Plano Cruzado ha
via redimido o País da tão criticada ciranda finan
ceira e que o Estado poderia dispensar o esforço
daqueles que são realmente o oxigênio da gran
deza desenvolvimentista - Empresariado Nacio
nal - houve por bem curvar-se ao reconhecí
mento da sua "mea culpa" e convocar para a
mesa do diálogo os homens com os quais a Na
ção sempre conviveu em colóquio harmônico,
fazendo compreensiva a identidade do capital
trabalho como a fonte salutar da paz social que
herdamos dos nossos antepassados e pretende
mos legar às geràções do porvir.

Claro, Srs, Constituintes, que a gravidade ocor
rente no setor econômico, com reflexos em outras
áreas sensíveis da Nação, interessa tanto ao Go
verno contorná-Ia, quanto preocupa a nós outros,
de modo que o esforço conjunto contenha os
desdobramentos e possibílite a retomada da nor
malidade que parece fora do controle estatal. Para
tanto, é dever inarredável do Governo esclarecer
a Nação com foros de mensagens realistas, mes
mo que o alto preço da verdade lhe custe o com
prometimento da popularidade. A Sociedade nãq
pode continuar sendo iludida com a promessa
de propostas absurdas e inexeqüíveis. O traba
lhador precisa refazer-se da frustração sofrida
com o primeiro disparo do gatilho salarial, a fim
de que o setor produtivo retome seu ritmo normal,
de modo que o mercado de consumo alcance
o estágio da estabilidade e tranqüilize o abasteci
mento a níveis mínimos da sua necessidade. Os
índicesinflacionáriosdevem ser reconhecidos nas
suas evoluções, não havendo razões para escon-

der os efeitos das suas conseqüências, já que
o artifício da manipulação não mais engoda o
povo brasileiro.

Temos certeza, Srs. Constituintes, que, a des
peito do fracasso estratégico do Plano Cruzado,
a Nação ainda se mostra disposta a arrostar sacri
fícios, contanto que o Governo emita sinais de
predisposição em buscar soluções para o reorde
namento econômico e social, e recomende seno
satez à equipe ministerial que o assessora, no
sentido de não tentar repassar os equívocos e
desacertos de certas medidas precipitadas para
a responsabilidade da Classe Empresarial e de
outros segmentos no setor produtivo, como tem
ocorrido, de quando em vez.

Os atuais donatários do Poder, ao lutarem por
sua conquista, assumiram posturas de compro
missos que agora encontram dificuldades em
cumpri-los através de ações perante a Assembléia
Nacional Constituinte. A Aliança PMDB-PFL, de
fronta-se agora com o momento histórico da ver
dade. O Povo, que confiou nas promessas de
soluções radiantes, cobra-lhes o resgate de haver
consagrado nas urnas de 15 de novembro os
candidatos da messiânica Aliança Democrática,
em cujas mãos estão concentrados os destinos
da futura Carta Fundamental e, por via de conse
qüência, do povo brasileiro. É de todo relevante
advertir que esta Augusta Assembléia Constítuin
te, pela própria natureza da aspiração popular,
tem missão transcendental nesta fase histórica
da vida brasileira. Não podemos tergiversar na
vigilância índormída que a situação nos compele
a todos. Devemos nos empenhar tanto quanto
possível, para que o Brasil supere os percalços
que ameaçam convulsionar a economia e produ
zir tumultos no campo social. Compreenda o Go
vemo Federal que, nessa luta, o comando lhe
pertence, mas a conquista do sucesso dependerá,
necessariamente, da formação de um pacto social
realista e sincero, no contexto do qual estejam
integrados todos os segmentos econômicos, so
ciais, culturais, políticos, os Sindicatos e, sobre
tudo, o bom senso do próprio Governo da Repú
blica. Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado DaviAlves
Silva

O SR. DAVI ALVES SILVA (PMDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, passo a ler texto de projeto de lei
que encaminharei ao Congreso Nacional.

"PROJETO DE LEI N°

Dispõe sobre o atendimento médico
hospitalar à gestante e o direito de nas
cer.

Do Deputado Davi Alves Silva
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Qualquer gestante, independente

mente da comprovação de ser segurada ou
beneficiária da Previdência Social, terá direito
a acompanhamento médico e atendimento
hospitalar, desde o início da graVidezaté trinta
dias após o parto.

Art. 2° O atendimento, de que trata o ar·
tigo anterior, será prestado nos postos, am
bulatórios e hospitais da rede federal, do
INAMPS ou de instituições assistenciais ou
particulares, mediante opção da gestante.

§ 1c Na hipótese de atendimento pela re
de assistencial das organizações filantrópicas
ou privadas, caberá o reembolso das despe
sas pela Previdência Social.
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§ 2° O reembolso das despesas, previsto
no parágrafo anterior, far-se-á de conformi
dade com as tabelas aprovadas pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social, ob
servado o prazo de trinta dias da apresen
tação da respectiva fatura.

Art. 3° O descumprimento do disposto
nesta lei implicará multa de até cento e cln
qúenta salários mínimos, quando se tratar
de estabelecimentos, e de até cinqüenta salá
rios mínimos, nos casos de pessoas físicas.

Art. 4° O orçamento do FlNSOCIAL, de
que trata o Decreto-lei na 1.940, de 25 de
maio de 1982, consignará, anualmente, dota
ção destinada a reembolsar o INAMPS pelo
custeio da assistência de que tata esta lei.

Art. 5° A presente lei entra em vigor na.
data de sua publicação.

Art. 6° O Poder Executivo regulamenta
rá o disposto nesta lei no prazo de sessenta
dias de su?l publicação.

Art. 79 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

É sabido que o direito à vida do nascituro
é uma das grandes conquistas da civilização
moderna, posição defendida pela Igreja Cató
lica e Protestantes e Clubes de Mães, que
chegam até a levantar fundos para ajudar
a salvar mães carentes.

O Estado tem o dever precípuo de proteger
o futuro ser, desde o início da concepção.
Para que isso seja efetivado, é fundamental
que se assegure o tratamento pré-natal e a
realização do parto dentro de condições mé
dicas satisfatórias.

É preciso que se desburocratize o atendi
mento à gestante, fazendo-o obrigatório co
mo medida do mais alto alcance social e
de profundas repercussões no meio de toda
a população.

Sala das Sessões,
Davi AlvesSDva.

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Mozarildo
Cavalcanti.

o SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL
RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

AConstituinte de 1946 legitimou um verdadeiro
golpe praticado contra a Federação, enquanto ne
nhuma outra havia sequer cogitado, que foi a
instituição da fígura esdrúxula e anômala de Terri
tório Federal. Sabe-se que ela surgiu em' 1903,
com a anexação das terras adquiridas à Bolívia,
que viriam a constituir o Território Federal do
Acre.

Aberto o precedente, em 1943, Getúlio Vargas,
em plena ditadura, desmembrou áreas de vários
Estados, sem nenhuma consulta àssuas popula
ções, e criou cinco Territórios Federais, sob o
argumento de defesa nacional, em razão de serem
áreas de fronteiras internacionais e escassamente
povoadas. Dois desses Territórios foram poste
riormente revertidos aos Estados de origem e os
Territórios do Acre e Rondônia, elevados à cate
goria de Estados.

Posterior à criação dos Territórios citados por
Getúlio Vargas, foi também criado o Território
Federal de Fernando de Noronha, um arquipé
lago situado nas proximidades do Estado de Per
nambuco, e onde se situa uma base militar.

Restam, portanto, hoje, três Territórios Fede
rais, os de Roraima, Amapá e Fernando de Noro
nha.

O modelo político e administrativo dos Territó
rios constitui-se um paradoxo, pois que no plano
interno, local, é extremamente ditatorial, arbitrário,
ilegítimo e opressor, uma vez que o governador
é nomeado, imposto à população e governa por
decretos e portarias, não tendo sua autoridade
subordinada a uma Assembléia Legislativa, não
existindo também Tribunais de Contas e de Justi
ça. Externamente, o Território nada mais é que
uma autarquia de terceiro escalão, subordinada
ao Ministério do Interior, e o seu Governador um
funcionário de confiança, demissível ad nutum
e de hierarquia inferior à do Presidente da FUNAI.

Essa figura do Território Federal não pode sub
sistir na nova Constituição que vamos redigir. Para
tanto, não deve ela cogitar da criação de novos
Territórios, e sim de novos Estados, sempre me
diante consulta plebiscitária às populações inte
ressadas. Precisamos depurar, restaurar e forta
lecer a Federação e essa deve ser uma das nossas
principais tarefas como Constituinte.

Quanto aos Territórios hoje existentes, os de
Roraima e Amapá seriam elevados à categoria
de Estados, pois apresentam um crescimento po
pulacional a taxas de 30% ao ano e possuem
a infra-estrutura necessária à sua implantação e
consolidação, além de potencial de riquezas capa
zes de garantir o seu desenvolvimento. Já o Terri
tório Federal de Fernando de Noronha, dada à
sua condição e peculiaridades, seria anexado ao
Estado de Pernambuco, uma vez que não possui
os mínimos requisitos para sua transformação
em Estado.

Aatual Constituinte não pode gerar uma Consti
tuição onde persistam resquícíos da ditadura e
do autoritarismo que permitiram a existência de
cidadãos de várias categorias. Na Federação de
hoje temos cidadãos de primeira classe - os
dos Estados, que elegem os seus governantes
e representantes em todos os níveis; de segunda
classe - os do Distrito Federal, que elegem ape
nas Deputados Federais e Senadores; de Terceira
classe - os dos Territórios de Roraima e do Ama
pá, que elegem apenas quatro Deputados Fede
rais; e, por fím, os de quarta classe, que são os
brasileiros que vivem em Fernando de Noronha,
que não elegem ninguém, não tendo represen
tação em nenhum nível.

Impõe-se, pois, como missão da atual Consti
tuinte, restaurar a Federação, dando a todas as
Unidades Federadas um tratamento equitativo,
sem perder de vista as desigualdades regionais,
propiciando um tratamento justo e estimulador
do seu crescimento àquelas menos desenvolvi
das. Não se pode cometer o erro hoje existente
de as Unidades mais ricas e a menos desenvol
vidas, cada vez mais pobres.

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

o Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Amaury
MúIler.

O SR. AMAURY MáLLER (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Congressistas:

A Resolução n° 1, que estabelece normas preli
minares para o funcionamento da Assembléia Na
cional Constituinte, é omissa quanto ao horário
adequado para a apresentação de requerimentos
de informações.

Diante dessa indefinição, tomo a liberdade de
encaminhar ao Senhor Presidente da República,
através de V. Ex", o seguinte

REQUERIMENTODE INFORMAÇÕES

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro

no que dispõe o parágrafo único do artigo
26 do Regimento Provisório da Assembleia
Nacional Constituinte, e tendo em vista os
superiores interesses do País, se digne soli
citar ao Excelentíssírno Senhor Presidente da
República as seguintes informações:

1 - Valor das importações de alimentos
no período compreendido entre abril e de
zembro de 1986;

2 - valores, tonelagem e procedência das
importações, no mesmo período, dos se
guintes produtos;

-arroz
-carne
-leite
-milho;
3 - quais as empresas que realizaram es

sas importações, especificando tonelagem,
preço (CIF e FOB) e nome dos transpor
tadores;

4 - quais as importações contratadas en
tre abril e dezembro de 1986 que ainda não
foram desembarcadas, com a indicação da
respectiva tonelagem e a previsão do tempo
necessário à sua colocação no mercado con
sumidor;

5 - quais os critérios adotados pelo go
verno para selecionar os importadores e que
medidas foram tomadas na área oficial para
estabelecer o controle de qualidade e a fisca
lização sanitária dos produtos importados.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional
Constituinte, 10 de fevereiro de 1987. 
Amaury Müller, Deputado Federal Consti
tuinte.

Justificação

A perspectiva de um indesejavel colapso
no abastecimento à população, sobretudo de
gêneros alimentícios, levou o governo federal
a priorizar a importação de determinados
produtos, sem que houvesse a necessária
cautela de programar, dentro de parâmetros
cronológicos racionais, o volume e a quali
dade dessas importações.

As conseqüências dessa imprevisão gover
namental são reconhecidamente danosas,
embora sempre aflore o argumento de que
crise do abastecimento, aguçada pelos equí
vocos do Programa de Estabilização Econô
mica, estaria a justificar a pressa com que
agiram os órgãos oficiais responsáveis pelo
setor.

De qualquer modo, o acúmulo de incom
petência, irresponsabilidade e talvez até de
corrupção, que envolveu o processo de im
portação, especialmente de carne, leite e ar
roz, conduz à constatação de que a superrná
quina estatal, incumbida de formular e con
duzir a política de abastecimento, padece,
ainda, do vício insanável da burocracia asfi
xiante. De resto, é inegável que o governo
agiu às pressas, ao sabor do improviso e
de inescondível empirismo, na tentativa de
ver as prateleiras dos supermercados e arma
zéns literalmente cheias, a afim de evitar que
o hiato provocado pela falta de alimentos
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pudesse comprometer ou sequer arranhar
as metas do Plano Cruzado

Ora, se é verdade que, à míngua de rígido
controle sanitário, o País importou leite em
pó contaminado por radiações atômicas ou
carne bovina contagiada pela febre aftosa,
ou ainda que o arroz importado da Tailândia
aprodrece no porto de Santos há quase três
meses, a sociedade brasileira tem o direito
de conhecer, em todos os seus detalhes, a
veracidade ou não das denúncias repetida
mente publicadas na imprensa. Afinal, o pre
texto invocado (evitar o agravamento da crise
do abastecimento) não pode justificar ou se
quer explicar que a população brasileira haja
sido exposta a sérios riscos de vida em face
da ingestão de alimentos contaminados ou
deteriorados. Ademais, não bastasse essa ir
responsabilidade governamental, parece lesi
vo ao interesse nacional o modo açodado
com que o País incinerou preciosas divisas
na importação descontroladas de alimentos,
quando as safras nacionais, sobretudo de ar
roz, carne, milho e soja, poderiam satisfazer
plenamente as necessidade do mercado in
terno.

Por último, sem que, até agora, tenham
sido satisfeitas as dúvidas e interrogações da
Nação, caberia indagar se, de fato, todas as
importações conseguiram evitar a deterio
ração do Plano Cruzado.

As informações solicitadas, Senhor Presi
dente, representam um legítimo direito do
povo brasileiro e um dever irrecusável do go
verno.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1987.
-AmauryMüller,Deputado Federal Cons
tituinte.

Este, Sr. Presidente, o texto do pedido de infor
mações. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) 
Passa-se ao periodo destinado às comunicações
de liderança.

O SR. PRESIDENTE (Humberto souto) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Plínio
de Arruda Sampaio, Líder do PT.

OSR.PUNIO DE ARRQDA SAMPAIO (Co
mo líder PT - SP. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Pedi a palavra, nestes três minutos que as nor
mas preliminares nos concedem, para comunicar
à Casa que o Partido dos Trabalhadores está en
viando, agora, à Mesa, o seu substitutivo ao Regi
mento Intemo.

Lembro as palavras do nosso Líder, Deputado
Luiz Ignácio Lula da Silva, na sua primeira apre
sentação, em que disse que a nossa Bancada
veio a esta Casa com o próposito de defender,
c0f!1 intransigência, sem nenhuma transigência,
os interesses populares, mas que está aberta ao
diálogo, que está aberta à conversação com qual
quer outro deputado, de qualquer outro partido
ou qualquer outro grupo de deputados que esteja
disposto a fazer um Regimento que permita uma
discussão democrática, uma discussão aberta da
futura Constituição do Brasil.

Neste sentido que chamo a atenção dos Cole
gas para apenas três pontos da nossa proposição:
o primeiro, a proposição da iniciativa popular de
díspositívos constitucionais, acolhendo sugestão
do Plenário pró-participação popular na Consti
tuinte, estamos propondo uma petição assinada
por trinta mil eleitores com todos os cuidados
para assegurar a autenticidade dessa assinatura,
a fim de que mereça tramitação especial na Casa,

sendo considerada uma emenda e facultando às
pessoas indicadas nos seu cabeçalho falem nas
comissões e que um deles use da palavra em
plenário.

Estou informado de que o Senador Máno Covas
vai apresentar emenda na mesma linha, e estou
afirmando daqui, da tribuna, a disposição de o
Partido do Trabalhadores somar forças com ou
tros Colegas, para que aprovemos a presença íns
títucíonalízada, a presença ordeira, a presença
construtiva das organizações populares e do povo,
no debate da futura Constituição do Brasil.

O segundo ponto, Sr. Presidente, o ponto do
plebiscito temático. Queremos que os pontos fun
damentais, aqueles que nos dividam, aqueles que
tratem de questões de principios, aqueles que
digam respeito a posições filosóficas, não sejam
discutidos e decididos apenas neste plenário, e
sim sejam decididos pela população brasileira em
praça pública. E para isso, o PTfez uma fórmula
que permite que nove proposições, nove apenas,
sejam levadas à consulta popular

Pedimos aos Colegas a atenção para esta e,
a último ponto, para que não se repita, no futuro,
esse noticiário infeliz sobre o que foi a primeira
semana desta Casa. O PT vai insistir para que
as nossas sessões tenham informação correta e
imparcial, porque não é possível que os Consti
tuintes trabalhem seriamente, como trabalharam
a semana passada, e que fique perante a opinião
pública, a imagem de uma Casa sem ordem, o
que não corresponde à realidade. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte, Aldo
Arantes, como Líder.

o SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes:

Venho aqui para dizer que o Partido Comunista
do Brasil manifesta o seu protesto diante do agra
vamento crescente da crise econômica do País
Os jornais de hoje informam que a taxa de juros
do mercado financeiro atingiu a 27% ao mês,
e, segundo projeções, durante um ano as taxas
de juros atingiriam 1.660% ao ano.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, com uma si
tuação desta natureza, com o País caminhando
novamente para a ciranda financeira em propor
ções nunca vistas, com o País caminhando para
um processo de especulação financeira, numa
situação também nunca vista, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, nos deparamos com uma situação
extremamente grave: os recursos destinados à
atividade produtiva irão, como aconteceu no pas
sado e já está acontecendo, fluir para o processo
de especulação, gerando o desemprego, a fome
e a miséria e, até agora, o Governo do Senhor
Presidente José Sarney não tem tomado medidas
para estancar o processo de crise neste País: a
inflação está atingindo a níveis insuportáveis para
o povo e para os trabalhadores.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta é uma
situação crítica, esta situação de crise pode ques
tionar a própria estabilidade do regime e desta
Assembléia Constituinte. É necessário que se to
mem medidas para paralisar, de uma ve;spor to
das, a crise que o País está atravessando. E neces
sário ter a coragem para tabelar os juros, porque
não entendemos, Sr. Presidente, porque houve
um congelamento dos preços, porque houve um
congelamento dos salários e não se mexeu nos
juros. Os banqueiros, neste País, por acaso são
grupos, são setores absolutamente à margem,
privilegiados, que continuam tendo polpudos lu-

cros, Sabemos que há interesse do próprio Gover
no de manter as altas taxas de juros, mas não
podemos convrvercom essa situação e não pode
mos admitir também que o Governo se utilize
de decretos-leis para impor ao povo brasileiro as
suas decisões tomadas em gabinetes.

É por isso mesmo, para resguardar a soberania
da Constituinte, que é necessário que, de uma
vez por todas. esta Constituinte defina a sua sobe
rania, essa Constituinte retire da Constituição fas
cista instrumentos como o decreto-lei, para que
possamos legislar, para que, em nome do povo
brasileiro, tomemos medidas de congelamento
das taxas de juros, tomemos medidas de congela
mento de preços, tomemos medidas de suspen
são do pagamento da dívida externa, que, enfim,
tomemos aquelas medidas de que o povo neces
sita e exige, para que o povo possa ter tranqüi
lidade e ter condição de discutir as questões fun
damentais, as questões maiores. No entanto, Sr.
Presidente, não teremos condições de discutir es
sas questões se não se tomarem medidas imedia
tas para a superação da crise que estamos atra
vessando. (Muito bernl)

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Brandão
Monteiro, como Líder.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT - RJ
- Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Constituintes:

Em nome da Liderança do PDT, trago a esta
Casa a nossa permanente preocupação a respeito
da preliminar desta Constituinte.

Até que se defina a questão central da existência
mesmo da Assembléia Nacional Constituinte, que
é a questão definitória da sua soberania, o PDT
ocupará o espaço do horário da Liderança, para
discutir a questão da soberania da Constituinte.

Sr Presidente, ouvimos hoje pronunciamentos
importantes nesta Casa. Especialmente fazemos
referência ao pronuncimento do Constituinte Do
mingos Leonelli. Tal como colocou o Constituinte
Aldo Arantes, estamos preocupados com a situa
ção econômica do País. Quando falamos em so
berania da Constituinte, temos o desprazer de ou
viraqueles que são responsáveis pelo desgoverno
falar em tentativa de desconstituinte. Eles, que
são os responsáveis pela profunda crise por que
passa o País, é que têm a petulância, desculpem
me, de falar que nós, eleitos pelo povo, quando
queremos discutir a soberania da Constituinte,
estamos tentando, sim, colocar a posição da des
constituinte.

Fundamentalmente, se esta Casa não decidir
o direito que temos de tratar as questões constitui
cionais de forma bastante ampla, nós ficaremos
na posição, que já dizia .Joaqunn Nabuco: "Que
nós vivíamos num país, discutindo um país real,
e um país legal". Uma Constituição que existe
aí, que nada tem a ver com a realidade econõmica
e social deste País, alguns estão querendo man
tê-Ia no sentido de diminuir e acabar com a pró
pria Assembléia Nacional Constituinte.

Não se pode imaginar falar-se em fazer uma
nova Constituição neste País, se estivermos sob
o jugo das medidas oriundas do Estado autori
tário, das medidas de emergência, do estado de
emergência, do uso indiscriminado do decreto-lei.
E já se fala no Cruzado Ill, já se fala em novas
medidas que vêm para serem impostas ao povo
brasileiro, depois do fracasso retumbante do Cru
zado 11

Não podemos falar numa Constituição livre e
soberana se não falarmos claramente na transito-
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riedade do mandato do Presidente Sarney, que
é o único dirigente deste País que não tem ne
nhum voto, porque a própria Constituição de 67
não previsa voto para Vice-Presidente da Repú
blica. Não se pode falar em Constituição livre e
soberana se não acabarmos com o decurso de
prazo; não se pode falar em Constiti lição livre
e soberana se não tivermos o direito de usar esta
tribuna para criticar a política econômica, para
criticar os escândalos que já ec;o ocorrendo,
com a liberdade que tem o parlamentar de denun
ciar, pedir informações e, sobretudo, criticar aque
les que estão levando o País para o buraco.

Por isso, o PDT, Sr. Presidente, apresenta aqui
uma lei constitucional Estamos diante das dificul
dades iguais até à Constituição de 23, quando
da mesma forma convocada, estabelecia-se o
Congresso Constituinte e a Assembléia Nacional
Constituinte. Houve, em seguida, a grande crise
e o primeiro golpe de estado no País.

Devemos assumir o papel histórico da Terceira
República francesa, com as suas leis constitu
cionais. Por isso, estamos apresentando a Lei
Constitucional n° 1, que prevê os seguintes itens
e os seguintes artigos: a manutenção da Repú
blica Federativa do Brasil, constituída sobre Regi
me representativo, pela união indissolúvel dos Es
tados, Distrito Federal e dos Territórios, conside
rando o mandato do Presidente José Sarney tran
sitório, até que a Constituinte defina o mandato
de sua Excelência que sempre colocou, como
Tancredo Neves colocava, que a Constituinte é
quem definiria a extensão do seu mandato. Até
à promulgação da Nova Constítuição, ficam sus
pensos os seguintes dispositivos da Constituição
do Brasil de 24 de janeiro de 1967: O art. 32,
que diz respeito à imunidade parlamentar; os arts.
48, 55, 57, o parágrafo único do art. 154, do
art. 155 e art. 158, que diz respeito às medidas
de emergência e toda a legislação autoritária,
além da questão fundamental, a suspensão da
prerrogativa que tem o Presidente da República
de editar decretos-leis, assim como também a
questão do decurso de prazo.

Sr. Presidente, esta é exatamente a Lei Constitu
cional rr I, que o PDT propõe à Assembléia Na
cional Constituinte (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Lider do PDC, Sr.
José Maria Eymael.

o SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - (PDC 
SP. Como Lider. Sem revisão do orador) 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Tem a imprensa colocado, de forma aleatória,
o Partido Democrata Cristão inserido dentro do
contexto desse ou daquele bloco parlamentar. De
outro lado, tem também a imprensa expendido
alguns comentários, nos quais coloca, situa a De
mocracia Cristão afinada com o pensamento polí
tico desse ou daquele partido.

Srs. Constituintes, pela Liderança do PDC usa
mos estes momentos exatamente para delinear,
com mais clareza, qual a postura da Democracia
Cristã.

Nós, Constituintes do Partido Democrata Cris
tão, temos, nesta Assembléia, um único compro
misso com as linhas programáticas e ideológicas
da Democracia Cristã.

De acordo com esses princípios, negamos as
doutrinas políticas que conduzem ao totalitarismo
do Estado e, por conseqüência, à supressão da
liberdade. Negamos a servidão do capitalismo sel
vagem, que não produz uma sociedade justa, ao
contrário, a deforma e constrói de modo profun
damente desumano. O que buscamos construir

é outro tipo de sociedade, é a Democracia que
chamamos de Democracia Cristã, que busque
realizar uma sociedade que ao mesmo tempo
seja justa e livre. De que forma? Através de uma
postura solidária e fraterna.

Nesta Assembléia Constituinte, Sr. Presidente,
estamos totalmente abertos, analisando todas as
proposições e, independente de colocação parti
dária, apoiando toda e qualquer proposta, toda
e qualquer mensagem que, assim como nós, bus
que ser instrumento de transformação social, de
forma que todos tenhamos uma sociedade mais
justa, livre e fraterna, cristã, e que permita que
todos os brasileiros tenham uma Pátria onde não
convivamos com profunda e negativa realidade
de hoje, onde uma imensa maioria é despojada
e apenas alguns, não mais do que alguns, são
donos de todos os privilégios.

Esta, a posição da Democracia Cristã. Este,
o nosso compromisso.

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

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte, emi
nente Lider do PSB, Constituinte Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como
Lider. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Sr. Presidente, os dias vão passando e vão pas
sando, mas para tudo deve haver um limite.

O eleitorado, vitima do engano dos Planos Go
vernamentais, quando o Cruzado 11 subiu ao palco,
continua vendo a incoerência do Partido vitorioso,
o PMDB, que até hoje tudo fez para não assumir
as responsabilidades que são apenas suas.

Aincoerência deste partido, o mais forte, o mais
Importante, o mais poderoso de todos, é impres
sionante, sobretudo na discussão da divida exter
na brasileira, assunto que tanto angustia a Nação.

São várias as suas posturas para o público in
terno.

Pregam muitos dos seus ilustres integrantes
a suspensão dos pagamentos. Falam com elo
qüência, genericamente, deixando de esclarecer
a que se refere essa suspensão. Deviam falar claro
Há muito, não estamos pagando o principal. O
que vimos pagando são os juros.

Mas o que pretendem esses políticos do partido
vencedor das Urnas do Cruzado 86 e que evitam
assumir as responsabilidades que lhes tocam por
direito e por obrigação?

Não dizem o que deve ser feito é reduzir os
juros a serem pagos ou não pagar mais os juros.
Se a redução é a meta, e isto é o que os dIrigentes
governamentais procuram, a condução é a nego
ciação, é o entendimento. Mas, se assim age o
governo, prega diferente e o seu Partido, que con
tinua no palanque, a sustentar a suspensão.

Por isso, com a vênia devida, eu disse que ai
está uma postura dupla, incoerente.

A frustração popular é geral. Nas várias cama
das, a credibilidade nas autoridades minguou. Tu
do isso não é bom sinal e não aproveita a demo
cracia que desejamos implantada de vez no País
É necessário restaurar essa credibilidade.

O Governo deve falar com limpidez e o seu
Partido deve assumir-lhe ao lado as responsa
bilidades que lhe cabem. Sem sinceridade, nas
palavras e nos atos, ninguém readquire o crédito
abalado.

Se o PMDB entende que a melhor atitude é
a suspensão do pagamento dos juros, é impres
cindívelque ofereça um plano econômico alterna
tivo que possa ser aplicado ao Brasil. Não fique
no discurso - indique as medidas a serem adota
das em defesa da nossa população.

Estamos cansados de ouvir essa pregação dos
vencedores pela imprensa, como defensores de
um nacionalismo arraigado, inimigos do capital
internacional, e, ao mesmo tempo, assistirmos,
notíciado e comentado pela mesma imprensa,
o embarque para o exterior de Governadores re
cém-eleitos em busca de dinheiro estrangeiro pa
ra os seus Estados.

A nossa paciência já não tem limite para isso.
Falam uma coisa para o público interno e depois
voam para o outro mundo pedindo recursos.

Sr. Presidente, a questão da dívida externa brasi
leira precisa ser tratada com a maior responsa
bilidade.

Na grande maioria dos casos, as dividas exter
nas dos países são pagas por gerações futuras.

O credor não tem como executar a divida exter
na de um país.

O certo é que nesta hora em que nos encon
tramos reunidos em Assembléia Constituinte, de
vemos, mais do que nunca, falar à Nação sem
subterfúgios, sem retórica, mas uma linguagem
simples.

Assim o PMDB o ônus que lhe incumbe e
apresenta ao País, sem mais delongas, neste as
sunto de tamanha transcendência, um plano, uma
solução, mas que não importe em mais sacrifícios
para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, o que vemos drariamente são
declarações de ilustres parlamentares do PMDB
de que deve o País assumir a moratória. No entan
to, vários governadores recém-eleitos estão ou
estiveram no exterior arranjando empréstimos ex
ternos para aumentar mais e mais a nossa dívida.

Lembro-me bem que, quando convoquei S. Ex'
o Sr. Ministro da Fazenda para, perante o Plenário
do Senado, prestar esclarecimentos a respeito do
Cruzado li, perguntei a S Ex"por que motivo me
dida alguma havia sido tomada contra o aumento
progressivo dos juros escorchantes que estavam
sendo cobrados pelos banqueiros. E S. Ex" decla
rou que não tinha dúvida de que muito rapida
mente estes juros estariam caindo a limites supor
táveis.

O que vemos hoje é que já ultrapassam a mil
por cento e, mais uma vez, os banqueiros, que
têm um grande representante, um representante
oficial no Banco Central, que é o Sr. Fernão Bra
cher, que é, pura e simplesmente, Diretor do BRA
DESCO, estão nadando em dinheiro, e impondo
condições à pequena e média empresa, impos
síveis para que elas possam sobreviver, fazendo
com que as empresas multidonais, que têm di
nheiro fácil, cresçam e se expandam, impondo
os seus preços no mercado, como é o caso vergo
nhoso da indústria farmacêutica, que vem retiran
do do mercado medicamentos e declarando que
os mesmos só voltarão às farmacias, se for conce
dido um aumento de 500% , para esses produtos

Eram estas p.alavras que eu queria deixar con
signadas, nos Anais da nossa Constituinte. Em
outras oportunidades, estarei fazendo uso desta
Tribuna (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Com a palavra, em nome da Liderança do PMDB,
o nobre Constituinte AluízioCampos.

O SR. ALUiZIO CAMPOS (PMDB - PB.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Consti
tuinte, preliminarmente, cumpre-me agradecer a
gentileza da Liderança do meu partido em me
ceder o seu horário para tratar de assunto da
maior importância, qual seja o do estabelecimen
to das normas que devem orientar a elaboração
do Regimento Interno e, depois, os trabalhos da
própria Assembléia Nacional Constituinte.
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Faço-o na esperança de contar com a com
preensão da Presidência desta Casa para pôr em
discussão e votação, antes do debate do Regi
mento Interno, a matéria relacionada com a sobe
rania da Assembléia Nacional Constituinte.Foram
apresentadas proposições à Mesa, desde o dia
3 do corrente, tendo eu próprio encaminhado
uma destinada a compatibilizarmos o funciona
mento do Congresso Nacional com a Assembléia
Nacional Constituinte. No dia seguinte. o Depu
tado MaunlioFerreira Lima propôs a solução que
lhe parecia mais conveniente, e os Deputados
Bonifácio de Andrada e Victor Faccioni também
enviaram à Mesa propostas com o mesmo obje
tivo.Amatéria transpôs os umbrais do Congresso
com a consulta do Deputado ÁlvaroValle ao Su
premo Tribunal Federal para que se pronuncie
sobre os poderes da Assembléia Nacional Consti
tuinte em relação ao Congresso. A meu juízo,
a consulta talvez não seja respondida pelo Poder
Judiciário, por não se desejar imiscuir numa ma
téria de nossa exclusivacompetência. Mas o certo
é que, desde a primeira hora em que começamos
a funcionar, foi levantada a questão da extensão
dos poderes da Assembléia NacionalConstituinte.

Devo lembrar ao Plenário que. quando o Presi
dente Samey enviou sua Mensagem com o pro
jeto da convocação, em junho de 1986, o relator
da Comissão Mista, incumbida de o apreciar, o
Deputado Flávio Bierrenbach, de São Paulo, opi
nou pela exclusividade da Assembléia Nacional
Nacional Constltumte, por entender que não de
viam ser cometidos poderes constiuintes ao Con
gresso Nacional. Mas foi vencido; e o Relator de
signado para substituí-lo, o ex-Deputado Walmor
Gíavarina, apresentou o parecer que chegou à
Comissão de Constituição e .Justiça com duas
emendas fundamentais: uma que retirava do art.
19 a expressão "sem prejuízo das suas atividades
constitucionais", porque a mensagem convocava
os membros da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal para fazerem a nova Constituição
legitimados pela eleição de 15 de novembro, res
peitadas as suas atribuições ordinárias; e a outra
expressão, também suprimida da proposta, era
a que determinava fosse a nova Constituição ela
borada na primeira sessão da atual legislatura.

Era eu, então, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e funcionei como relator da ma
téria, tendo opinado no sentido de que os poderes
livrese soberanos da Assembléia Nacional Consti
tuinte se circunscrevessem à sua total e completa
desvinculação com qualquer legislação anterior,
ou seja, a inexistência de qualquer vínculo com
instituições legais ou jurídicas precedentes, para
que pudéssemos instituir livre e soberanamente
nova ordem constitucional neste País.

Todavia, respeitei as supressões propostas nas
duas emendas, inclusiveporque me parecia pleo
nástica a expressão "sem prejuízo das suas atri
buições constitucionais", pois a convocação atri
buía poder constituinte aos próprios membros
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Recentemente, na primeira reunião da Bancada
do nosso Partido,o PMDB, também me posicionei
contra a proposta de não se fazer eleição das
Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados.
Novamente sustentei que as duas Casas do Con
gresso deviam continuar com o seu funciona
mento respeitado e com a sua estrutura adminis
trativa montada para ser usada como suporte lo
gístico à Assembléia Nacional Constituinte.

Por tudo isso me considero um parlamentar
totalmente insuspeito, em virtude desses prece
dentes, para propor, como propus a S. Ex"; o
Presidente desta Casa, que fizesse tramitar o pro
jet~ da resolução Constitucional destinada a com-

patibilizaras funções do Congresso com a preva
lência da Assembléia Nacional Constituinte. Res
saltei que, se nos encontramos em pleno funcio
namento no período do recesso, não há por que
subsistir a faculdade, a prerrogativa da convo
cação extraordinária do Congresso. Se já estamos
reunidos como Constituintes. não se justifica,logi
camente, uma nova convocação extraordinária
para funcionarmos como Congressistas.

Por outro lado, também não me parece justifi
cável continuarmos emendando uma Constitui
ção moribunda, que será sepultada com a pro
mulgação da nova Constituição. Não tem sentido,
realmente, o exercício do emendamento constitu
cional no período de elaboração da nova Consti
tuição. Também não se justificaque continue tra
mitando aquela pletora de projetos, decorrentes
da Legislatura anterior, que só viriam perturbar
o ritmo de trabalho de edificação da nova institui
ção política do Brasil.

Por essas e outras razões, apresentei um projeto
que suspende a convocação extraordinária, a efi
cácia das normas referentes ao emendamento
da Constituição, o decurso de prazo e, finalmente,
o uso do decreto-lei, instrumento espúrio no pro
cesso legislativoquando já estamos dando o gol
pe final nos resíduos da ditadura para montar
uma plena e completa ordem institucional demo
crática.

Por tudo isso, venho hoje formular desta tribu
na, na hora destinada à Liderança do meu Partido,
um apelo ao Presidente Ulysses Guimarães, no
sentido de mandar imprimir e fazer tramitar para
discussão e votação únicas os projetos referentes
à compatibilização do funcionamento do Con
gresso com a Assembléia Nacional Constituinte,
a fim de que, antecedentemente ao Regimento,
a matéria esteja decidida. Acho que o Regimento
deverá dedicar-se exclusivamente ao processo
elaborativo da nova Constituição, à organização
das suas comissões, à discussão das normas que
mereçam tratamento. E para darmos prioridade
a esse debate constitucional, o problema da com
patibilidade do funcionamento do Congresso Na
cional com o desta Assembléia deve ser antes
decidido por esta Constituinte.

O que eu proponho não é un;18 incursão refor
matóna da Constituição atual. E apenas a desati
vação, a suspensão da eficácia de dispositivos
que não têm mais sentido prático de serem opera
dos, enquanto discutimos a nova Constituição.

Repito,agora, para que fique bem claro perante
os Srs. Constituintes, o que acabei de mencionar.
Eu pergunto a todos: há necessidade de fazermos
convocação extraordinária de um Congresso já
reurudo como poder Constituinte? Há conveniên
cia de se emendar uma Constituição que está
prestes a desaparecer por efeito da promulgação
da Constituição que iremos elaborar? Justifica-se
mantermos o decurso de prazo num período em
que nos encontramos assoberbados pelos traba
lhos da elaboração constitucional, durante o qual
precisam também ser limitadas as iniciativas do
Presidente da República e, eventualmente, do Po
der Judiciário? Quanto às normas que garantem
nossa imciativa para o processo legislativo, pode
remos, sem dúvida abrir mão da faculdade de
apresentarmos projetos individuais.

Daí este meu apelo ao Presidente da Casa para
que, de agora até quinta-feira, prazo dentro do
qual estarão sendo apresentadas as emendas ao
projeto do Regimento lntemo, nós possamos vo
tar, autonomamente, a Resolução n°2 da Consti
tuinte, disciplinando o funcionamento do Con
gresso Nacional de modo a não atropelar os traba
lhos da Constituinte. Seria misterialmente írnpos-

síveloperar todas as Comissões Permanentes, da
Câmara e do Senado, ao tempo em que vamos
trabalhar nas Comissões incumbidas da elabo
ração constitucional. Somos os mesmíssimos fi
gurantes e não temos o dom da ubiqüidade. Seria,
pois, impraticável o funcionamento simultâneo
dos Congressistas nas Comissões permanentes
das duas Casas e, ao mesmo tempo, nas Comis
sões constitucionais.

Sr. Presidente estou solicitando apoio à propo
sição que submeti à Mesa para que imediata
mente tramitasse. E peço a Vossa Excelência que
não retarde a tramitação das propostas dos Cons
tituintes. Todos nós temos o direito de apresen
tá-Ias, e a Vossa Excelência corresponde o dever
de fazê-las tramitar. No caso, elas não conflitam
com o que se está processando em relação ao
Regimento Interno. Conflito e perturbação certa
mente haverá se nós convertermos em emendas
ao Regimento Intemo as proposições que deseja
mos agora discutidas e votadas como matéria
autônoma. N. sim iremos complicar a discussão
do Regimento, com o debate de matéria polê
mica, que convém ser discutida e decidida como
preliminar, antes da tramitação do projeto regi
mental.

Sr. Presidente, lamento estar sendo insistente,
mas não posso deixar de formular a V. Ex' vee
mente apelo para que mande imprimir em avulsos
todas as proposições relacionadas com a exten
são dos poderes da Assembléia Nacional Consti
tuinte para que imediatamente a decidamos.

Infelizmente, eu e muitos outros Constituintes
não concordamos com a tática postergadora de
Vossa Excelência, por entendermos que convém
disciplinar preliminarmente o funcionam ente do
Congresso Nacional, para que consigamos cum
prir sem estorvo a Emenda Constitucional n9 26,
de 21 de novembro de 1986. E, ao propor essa
disciplina, o faço com a autoridade de ter sido
o Relator do parecer aprovado por unanimidade
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados e no plenário do Congresso Na
cional, no qual eu próprio sustentei que a Consti
tuinte poderia conviver com a existência e a ativi
dade seletiva do Congresso Nacional.

Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Líder do PDS, o
Constituinte Gerson Peres. .

O SR. GERSON PERES (PDS - PA.Como
Líder,pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Estamos lendo pela imprensa que o eminente
Presidente da República acaba de nomear um
Líder para o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, na legislatura passada fomos au
tor de uma questão de ordem, quando ainda o
saudoso Presidente Tancredo Neves, antes de as
sumir, já indicava ou inovava a nomeação de um
líder para o Congresso Nacional. Levantávamos
a questão de ordem, porque no Regimento Inter
no e comum do Congresso essa figura não existe.
E achávamos que, naquela época, o saudoso Pre
sidente talvez estivesse muito mal assesssorado,
ele que sempre foi um respeitador permanente
da Lei e dos Regimentos da Casa.

O Regimento da Câmara dos Deputados prevê
o Líder do Governo na Câmara, e o do Senado,
o Líderdo Governo no Senado Federal. Mas,para
o Congresso Nacional, essa figura foicriada como
que para arranjar uma situação, para acertar con
veniências e situações político-partidárias, numa
interferência indevida e antidemocrática; e agora
o Presidente José Sarney repete o mesmo erro.
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Aliás, um erro muito mais grave, porque S. Ex'
faz uma interferência na própria Constituinte, já
que, pela própria Constituição, pela Emenda n'
26, esta Constituinte é Congresssual. Se S. Ex"
nomeia um Líder para o Congresso, também está
nomeando, conseqüentemente, um Líder para a
Constituinte Congressual. E aí, está "metendo o
bedelho" - como dizo Deputado Ulysses Guima
rães - "está metendo o bedelho onde não deve
meter".

O Presidente da República, mais do que nin
guém, deve ter consciência das suas reponsabi
lídades, e deve ter também conhecimento das
suas atribuições constitucionais. A interferência
do Poder Executivo por uma indicação de Lide
rança Governamental na Constituinte, isto sim 
lembrem-se os Deputados do PMDB- isto sim,
fere a soberania, a autonomia e a liberdade da
Constituinte. Não seria demais que aconselhás
semos ao colega que não assumisse esse cargo,
porque não só é um desrespeito para com ele
mesmo, como para com todos os demais que
integram o Poder Constituinte.

O Regimento Interno provisório da Constituinte
também não prevê a figura do Líder do Governo.
O artigo 5° diz que as representações partidárias
terão líderes e vice-líderes. Diz apenas as repre
sentações partidárias. Ora, se o Regimento Interno
provisório da Constituinte não prevê essa figura,
como o Presidente da República se arvora a tomar
uma iniciativa, indevida, ilegal, desrespeitosa, in
fringente às normas regimentais da própria Cons
tituinte?

Sr. Presidente, não estamos aqui para dar con
selho à Mesa, mas se esta Mesa pretende man
ter-se com autoridade e soberania, não poderá,
e não deverá, e não tem poderes para receber
o oficio presidencial que indique ou nomeie qual
quer membro desta Constituinte, seu represen
tante nesta Casa, pois se constitui em um grave
desrespeito a nossa soberania. Nós que estamos
discutindo soberania durante 3, 4, 5 dias seguidos
e, agora. o Governo do Partido do Movimento
Democrático e o Governo do Partido da Frente
Líberal vêm infringir todos os ideais e todos os
pnncípios deste poder...

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Constitumtes em
nome do Partido Democrático Social, nós quere
mos deixar clara a nossa posição: não concor
damos. Vamos levantar, na oportunidade, uma
questão de ordem, vamos chamar à Mesa e à
ordem a questão de ordem anterior, para que
haja uma decisão preliminar se devemos aceitar
ou não o Líder do Governo neste Congresso, para
depois darmos inicio aos nossos trabalhos.

São estas as considerações que faço ante o
caso que se nos apresenta no momento, Sr. Presi
dente. (Muito bem!)

O SR. CARLOS ALBERTOCAÓ - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Farias de Sá)
- Depois de falar o último Líder inscrito, nós
colocaremos a questão de ordem a todos os com
panheiros.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao Líder do PTB, José Elias
Murad.

O SR. JOSÉ ELIAS MURAD (PTB- MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes:

Em primeiro lugar, meus agradecimentos à Li
derança do PTB por dar oportunidade à minha
primeira manifestação

Como deputado, sou um neófito. Como político
também. Ocupo, portanto, pela primeira vez, esta

Tribuna. Confesso que me sinto emocionado
mas, ao mesmo tempo, aturdido. Nunca vi, em
toda a minha vida, tamanha balbúrdia e confusão.
Acostumado a participar de simpósios, seminá
rios, encontros, congressos, eventos nacionais e
internacionais, às vezes com a participação de
milhares de indivíduos, jamais em nenhuma de
les, confusão tamanha.

Entretanto - e aqui vem o mais curioso da
estória - na hora necessária a coisa funciona.
E até relativamente bem. Portanto. acho que tudo
repousa numa questão de adaptação. O homem
é um animal com uma enorme capacidade adap
tativa, e acho até mesmo possível que, dentro
de algum tempo, terei aquela capacidade de mui
tos de meus colegas: um olho na Tribuna e seu
orador e o outro na conversa de pé-de-ouvido
do colega do lado.

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
encontro-me aqui hoje não para fazer críticas a
esta Casa, mas sim a fim de denunciar uma situa
ção que pode ser caracterizada, de maneira su
gestiva, no seguinte diálogo travo. por telefone,
entre uma mãe e o pediatra de seu filho.

- Doutor, o leite vendido à população está con
taminado com elementos radioativos. O que pos
so dar à criança?

- Dê a ela suco de frutas.
- Mas há suspeitas de que alguns sucos estão

contaminados com bióxido de enxofre.
- Então, dê a ele papa de carne moída.
- Ouvi dizer que a carne está afetada com

hormônios anabolizantes empregados para a en
gorda do gado.
-A opção, é, assim, dar a ele o seu peito para

mamar.
- Não posso, porque estou fumando 2 maços

de cigarros por dia, e dizem que vários produtos
do tabaco passam ao leite materno.

Pela primera vez, o pediatra ficou sem resposta.
Sr. Presidente e Senhores Constituintes.
Nesta hora em que tratamos da elaboração da

nova Constituição Brasileira. lançamos a pergun
da: Quem protege, neste País, o consumidor?
Quem protege as nossas crianças dos alimentos
contaminados? Como iremos elaborar princípios
gerais na nova Carta Magna, que poderão dar
forças para depois, na legislação ordinária, tentar,
protegê-los? São interrogações que lanço aqui
e agora à meditação dos nossos colegas consti
tuintes Se não elaborarmos leis restritivas de con
trole de qualidade dos alimentos no Brasil. iremos,
dentro em breve, ter mais um galardão, além da
quele de um dos povos mais mal alimentados
do mundo: aquele que tem os alimentos de pior
qualidade.

Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
(Muito bem! Palmas.)

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, con
sulto a V. EX" sobre qual é o tempo disponível
para a liderança do PMDB?

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Farias de Sá)
- É de dois minutos.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Usará esse tempo
o Vice-LíderMaurílio Ferreira Lima.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA(PMDB
- PE. Como Líder; pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, temos assistido por todo o País,
justas manifestações de protesto contra as taxas
de juros que são praticadas atualmente no Brasil.
E o nosso Partido entende que se realmente conti
nua essa "ciranda financeira", nós vamos cair ine
vitavelmente em uma recessão.

Em nome da Liderança do Partido Democra
tíco Brasileiro, nós queremos da tribuna dessa
Assembléia Nacional Constituinte dizer da nossa
posição, que temos defendido junto ao Presidente
da República e aos Ministros do nosso Partido
que ocupam as Pastas econômicas no Governo
do Presidente Sarney, de que é necessária uma
medida urgente que permita ao comércio. a in
dústria e ao público consumidor trabalhar com
taxas de juros decentes.

Na caminhada em que vamos, na exasperação
que existe hoje entre os agricultores do nosso
País, entre o comércio e a indústría com a ameaça
de fechamento de pequenas unidades industriais
que serão as primeiras ameaçadas pelas taxas
de juros, caminhamos para uma situação onde
a crise econômica poderájuntar-se à crise política.

Portanto, a palavra do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro é no sentido de que o
Governo tome urgentes providências para que
as taxas de juros baixem a um patamar compatível
com o funcionamento da economia brasileira.
(Muito beml)

O SR. PREsIDENTE (Arnaldo Farra)- Com
a palavra o Constituinte Carlos Alberto Caó.

O SR. CARLOS ALBERTO CAÓ (pDT 
RJ) - Nos termos do parágrafo único do art.
26 das Normas Provisórias que regulam os traba
lhos da Constituinte, peço a palavra para encami
nhar a V. Ex" um requerimento de informações
dirígtdo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República.

Este requerimento de informações versa sobre
as relações econômicas e financeiras internacio
nais do nosso Pais, através das quais o Partido
Democrático Trabalhista observa que a Nova Re
pública mantém os mesmos compromissos de
subjugação aos interesses do capital financeiro
internacional.

O requerimento .de informações está vazado
nos seguintes termos:

REQUERIMENTODE INFORMAÇÕES N° /87

"Solicita infonnaçães ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República so
bre reservas cambiais e renegociação da
dívida externa,"

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos
do parágrafo único do artigo 26 do Regi
mento Provisório da Assembléia Nacional
Constituinte, e tendo em vista os superiores
interesses do País, se digne solicitar ao Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República
os dados e informações seguintes:
1-Valor das reservas cambiais em 31

de março de 1985, em abril de 1986 e em
dezembro do mesmo ano, especificando,
mês a mês, a sua evolução;

2 - Valor atual das reservas cambiais;
3- Valor do serviço da divida externa pa

go entre 15 de março de 1985 e 31 de de
zembro de 1986;

4 - Valor dos royalties, remessa dos lu
cros, e repatriamento de capitais do mesmo
período:

5-Se o Governo vai aceitar, na renego
ciação da dívida externa, as mesmas cláusu
las lesivas à soberania nacional que caracte
rizavam os chamados Acordo /, li, 111, IV, a
saber:

5.1-Submissão do Brasil às leis e Tribu
nais de Nova Iorque e Londres;
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5.2 - Penhora antecipada das reservas
brasileiras e bens públicos, como garantia
da renegociação;

5.3 - Renúncia expressa ao direito de ale
gar questão de soberania na discussão da
dívida;

5.4-A citação de cláusula unilateral de
denúncia do acordo por parte dos credores;

5.5 - A citação de Tribunal de arbitragem
formado por advogados de Nova Iorque e
Londres.

Justificação

1 - Os jornais noticiam com destaque
que as reservas cambiais do País teriam caído
para nível critico, suficientes para apenas três
meses de importações. A queda da Iiquidez
acontece na antevéspesa da renegociação
da divida externa.

A "queima" de divisas seria conseqúêncía
do desastrado sonho da inflação zero, o qual,
segundo economistas, teria custado US$ 6,5
bilhôes ao País.

2 - Em 1986 ocorreu uma constelação
de fatores extremamente favoráveis ao Brasil
na economia mundial: queda nos preços do
petróleo, dos juros e do trigo - três itens
de maior peso no balanço de pagamentos
do Brasil.

Apesar dessa conjuntura excepcional, o
Governo da República, no afã de sustentar
o congelamento até as eleições, para obter
resultados favoráveis,não hesitou em liquidar
as reservas brasileiras, tomando o País vulne
rávele submisso às imposições dos banquei
ros, por ocasião da renegociação da dívida
externa.

3 - Ressalte-se que além dessa queima
de reservas, o Governo impôs às empresas
estatais, preços e tarifas abaixo do custo, ele
vando o nível de endividamento do setor elé
trico, de comunicações e siderurgia, ofere
cendo, dessa forma, uma justificativa para
os defensores da privatização indiscriminada
das estatais.

4 - Dentro desse quadro crítico, para re
negociação da dívida externa, as autoridades
da área econômica já falam outra vez em
submissão ao FMI, tendo o Senador Fernan
do Henrique Cardoso, em recente entrevista,
defendido um acordo com aquela entidade
internacional para facilitar a renegociação
com os banqueiros. Por outro lado, a des
peito da retórica de insubmissão ao FMI e
defesa da soberania nacional, as autoridades
da área econômica ainda não se manifes
taram expressamente sobre a posição do
Brasil diante das exigências dos credores,
qual seja a de submeter o País a tribunais
e legislação estrangeiros, como ocorreu nas
cláusulas I, 11, III e IV, do Acordo.

Nem há qualquer notícia sobre a intenção
de as autoridades da área econômica obede
cerem ao disposto no art.44, da Constituição,
remetendo os Acordos ao referendum do
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1987.
- Carlos Alberto Caô,

Sr. Presidente, concluindo, queremos chamar
a atenção que o Plano Cruzado custou à socie
dade brasileira, segundo levantamentos feitos por
especialistas, cerca de seis bilhões e quinhentos
milhões de dólares, o que equivale ao montante
dos Investimentos que o setor do Governo está
programando para esse exercício de 1987. Quere-

mos, por último, observar e chamar a atenção
dos Srs, Constituintes para o fato de que, enquan
to a sociedade brasileira paga tão elevado custo
pelo sonho do Plano Cruzado por essa tentativa
absurda de tentar parar a inflação por decreto,
os banqueiros internacionais chegam a glosar a
opinião pública, admitindo, como, aliás, o fez o
Presidente do ClTlBANK, que o Plano Cruzado
é mais importante para ele do que as leis do
Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-a
mericano.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- De acordo com o parágrafo único, do art 26,
amanhã o requerimento será encaminhado à Pre
sidência da República. favor enviá-lo à Mesa.

Está encerrada a terceira hora. Entraremos,
agora, na parte de defesa das emendas.

O Sr. José Genoino - Sr. Presidente, pela
ordem, para fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoino.

O SR. JOSÉ GEr'lOINO (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte recebeu, oficialmente, várias propos
tas de proposições sobre os Poderes da Consti
tuinte, feitas e encaminhadas pela Mesa da Câma
ra dos Deputados, na sessão da eleição da Presi
dência da Câmara dos Deputados, encaminhadas
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores e
encaminhada, hoje, pela Liderança do PDT, enca
minhadas pelo Deputado Maun1io Ferreira Lima.

A Assembléia Nacional Constituinte continua
as suas sessões através de pronunciamentos que
eu não quero aqui entrar no mérito do "pinga
fogo', mas há uma questão maior a ser deliberada
para apreciação da Assembléia Nacional Consti
tuinte, que diz respeito exatamente à preliminares
de sua soberania e dos seus poderes. Nesse senti
do, a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
precisa se pronunciar sobre o momento em que
deveremos discutir e apreciar as preliminares dos
poderes e da soberania da Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
-Aproposta feita pelo Constituinte José Genoíno
está sob exame da Presidência e tão logo tenha
mos informação iremos trazê-Ia ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Para a apresentação de emendas, inicialmente,
está inscrito o Constituinte Adylson Motta a quem
concedo a palavra.

O SR. ADYLSON MOTIA (PDS - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes:

Sem a pretensão de apresentar qualquer emen
da, visando alterações profundas no projeto de
Regimento, quero, entretanto, deixar minha cola
boração no sentido de dirimir pequenas dúvidas
que existem e também algumas imperfeições
que, ao que me parece, constam do nosso projeto.

Minha primeira emenda, Sr. Presidente, refe
re-se ao art. 2°, § 1° que, ao final, parece-me ter
uma redação, senão incorreta, pelo menos duvi
dosa e ambígua. Por isso, apresentei uma emenda
com a seguinte redação:

"A eleição dos membros da Mesa se fará
por voto direto e secreto, realizado em dois
turnos, sendo considerado eleito, no primei-

ro, aquele que obtiver maioria absoluta e,
no segundo, o que obtiver maioria simples.

Consideram-se suplentes de Secretário os
imediatos em votos aos que foram eleitos."

A Emenda n~ 2, que apresento, refere-se ao
art. 13, § 7°:

"A Comissão e Subcomissões desenvol
verão ordinariamente seus trabalhos, na par
te da manhã, podendo fazê-lo, em caráter
extraordinário, em outro turno, ou nos sába
dos, domingos e feriados, desde que não
coincidam com as sessões plenárias da
Constituinte".

Essa proposição, Sr. Presidente, visa exatamen
te a resguardar os trabalhos de plenário, até para
evitarproblemas de quorum, se coincidentemen
te se permitir, como o atual projeto do Regimento
Interno, que se realize, simultaneamente, à tarde,
sessões plenárias e sessões extraordinárias das
Comissões. O sentido é, exatamente, o de evitar
que, simultaneamente, possam ser realizadas es
sas sessões. Deverão ser em períodos que não
prejudiquem aquilo que é o precípuo, o funda
mentaI: o trabalho plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

A terceira emenda, Sr. Presidente, refere-se ao
art. 24, § 2°:

"Asvotações serão praticadas pelo sistema
simbólico ou de painel eletrônico, mas pode
rão sê-lo pelo sistema nominal, desde que
assim resolva a Assembléia, a requerimento
de qualquer de seus membros."

Na redação do projeto, Sr. Presidente, acres
centava "ou pelas lideranças, cujas bancadas so
madas constitua a maioria do Plenário". Se de
pende de decisão do Plenário, e se qualquer Cons
tituinte possa requerer, é desnecessário que se
inclua aqui, também, "as lideranças. Se for contu
do o caso de as lideranças tomarem uma decisão,
isso irá se contrapor àquele desejo nosso de elimi
nar o voto de Líder, nesta Casa. Então, esta reda
ção, sem qualquer prejuízo, simplifica o artigo,
e está escoimando, assim, de uma deturpação.
. A Emenda n" 4, Sr. Presidente, apenas estabe
lece em 20 o número de constituintes, isto é,
visa apenas estabelecer uma certa regularidade,
uma certa isonomia quando exige um certo nú
mero de constituintes para requerer certas provi
dências, porque fala-se em 10, em 25, e ora em
20 constituintes.

Temos exemplos, Sr. Presidente: Para pedir a
prorrogação de uma sessão é preciso a manifes
tação de 20 Deputados; para requerer uma sessão
secreta, que é muito mais importante, apenas 10
Deputados são suficientes, e para evitar que ora
se estabeleça 10, 25 ou 20, em todas as minhas
emendas procurei estabelecer um critério de uni
formidade: O Líder ou 20 Constituintes poderão
suprir essa exigência legal para prorrogação e
convocação de sessões secretas. (O Sr. Presiden
te faz soar a campainha.)

Permita-me que conclua, Sr. Presidente.
No art. 32, § 4°,apenas troco a palavra interrom

per, por encerrar. É o momento em que com
um orador na tribuna há quorum para votação
em plenário e o Presidente, pelo projeto, pode
interromper o discurso; na minha proposição o
Presidente pede ao orador que encerre o discurso,
o que não lhe trará prejuízo certamente.

Sr. Presidente, pediria a V. Ex" que me desse
mais uns minutos para concluir ou então que
me assegurasse a continuidade do mesmo na
sessão de amanhã.
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EMENDAN'4

EMENDAN'2

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ADYLSONMOTTA EM seaDISCilRSo.

EMENDA N° 1

Por outro lado, as referências às atribuições
do Presidente da Assembléia Constituinte devem
ser claras e nítidas, o que não acontece no projeto
de resolução do Regimento.

E ainda: nós entendemos que o Presidente deve
exercer, como Constituinte, o seu direito e o seu
dever de voto. Assim dizemos no § 2' do art.
3':

"O Presidente exercerá, como Constituin
te, o seu direito de voto, seja ele simbólico
ou através de painel eletrônico, nominal ou
secreto;

(O Presidente faz soar a campainha.)
§ 3° "Ocorrendo empate, serão processa

das votações sucessivas até obter-se resul
tado conclusivo."

Ainda, Sr. Presidente, existem várias outras
emendas, todas elas redigidas com o escopo de
aperfeiçoar o trabalho e de permitir que, através
do seu exame, o Relator possa colher subsídios
para a elaboração de seu substitutivo.

Encaminho, pois, à Mesa, estas quinze emen
das que constituem a primeira parte do trabalho
do Partido Liberal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Del Bosco Amaral - Sr. Presidente.
peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de 56)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Del
Bosco Amaral, para uma reclamação.

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Para uma reclamação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, um dos grandes males
de não funcionar ou de não ter uma direção atuan
do mesmo na Câmara dos Deputados é que aca
bamos de encaminhar, sobre trabalhos da Consti
tuinte, um telex para os jornais regionais, confor
me os Deputados, hoje Constituintes, fazem dos
seus trabalhos, quando os grandes órgãos de cIl
vulgação não estão interessados, por se tratar,
evidentemente, de jomais regionais. Peço a V. Ex'
que transmita à Presidência efetivada Constituinte
que o setor competente da Câmara dos Depu
tados se recusa, doravante a passar qualquer telex
dos gabinetes dos Deputados sem autorização
de um dos membros da Mesa da Câmara dos
Deputados. Eles devem estar instalando alguma
forma de censura, que, tenho a impressão, deverá
ser investigada pelo Presidente da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Levaremos ao conhecimento do Presidente
Ulysses GUimarães.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Hugo
Napoleão.

O SR. HUGO NAPoLEÃo (PFL - PI. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Não obstante as proposições que vierem a ser
adotadas pelo meu Partido, o Partido da Frente
Uberal, e não obstante também as eventuais dis
cussões ou participações minhas dentro da agre
miação partidária com vistas ao Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte, julguei ser de
meu dever trazer uma pequena e modesta contri
buição para a criação de um instituto que - me
parece - será dos mais importantes, não apenas
nesta fase da Constituinte, mas quem sabe até
posteriormente, quando do funcionamento das
Casas do Congresso Nacional.

O art. 14 do atual Regimento já cuida a contento
da matéria envolvida. Trata-se do Lobby, ou dos
grupos de pressão como costumava chamar o

EMENDAN'5

Ao art. 32, § 4'

Onde se lê: ",.interromper..."
Leia-se: .....encerrar.."

(Ao Projeto de Resolução, que "dispõe
sobre o Regimento Interno da Assem·
bléia Nacional Constituinte".)

Sala das Sessões, de de 1987. Deputado
Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sã)
- Asseguro a V. Ex' a continuidade da defesa
de suas emendas, amanhã, porque há outros
ConstItuintes inscritos para hoje pelo mesmo mo
tivo.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao Constituinte Adolpho
Oliveira, para fazer a defesa de suas emendas.

O SR. ADOLPHO OUVElRA (PL- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes:

O Partido Liberal traz à consideração da Casa
a primeira parte do seu trabalho relativa a emen
das ao projeto. O Projeto de Regimento Interno
pareceu-nos extremamente deficiente, de apro
veitamento muito difícil. Nós estamos seguros de
que o Relator já nomeado. o ilustre Senador Cons
tituinte Femando Henrique Cardoso, terá de con
cluir por um Substitutivo a todas as emendas e
substitutivos apresentados.

Trazemos aqui, hoje, quinze emendas das quais
me permitirei destacar algumas.

A primeira delas vem atender a uma situação
tradicional e da maior importância e interesses
para a Casa, que é o acompanhamento dos traba
lhos pelos cronistas e repórteres políticos. Eles
escrevem ao nosso lado. ao lado do Parlamento,
ao lado da Assembléia Constituinte, a História dos
nossos dias e, no caso, a História da Nova Cons
tituição.

Para que se atenda, sem prejuízo da ordem
e da solenidade dos trabalhos, a reivindicação
dos profissionais da imprensa, nós estabelecemos
uma distinção através da qual aos cronistas e
repórteres, devidamente credenciados pelos Co
mitês de Imprensa do Senado Federal e da Câma
ra dos Deputados, sera permitido o acesso e a
permanência nos corredores laterais e nos pontos
de entrada e de saída do plenário. Agora, quanto
às emissoras de rádio e de televisão e, ainda,
os profissionais de fotografia, estes terão assegu
rado o exercício de suas funções em locais deter
minados pela Mesa, porque é notório que, sobre
tudo a televisão, dispõe, hoje, de recursos técnicos
de primeirissima ordem para acompanhar, muito
de perto, tudo o que se passar aqui por ocasião
dos trabalhos efetivos de preparação de nossa
nova Carta Magna.

Quanto ao projeto em si, Sr. Presidente, procu
ramos esclarecer uma séne de pontos obscuros
e outros até conflitantes. Na eleição da Mesa da
Assembléia, por exemplo, no art. 2' e seus pará
grafos, faltou uma referência expressa de que o
Presidente já está eleito, o que se cuidará é de
escolher o Vice-Presidente, secretário e seus su
plentes.

Por outro lado, nós preconizamos a apresen
tação de chapa com os candidatos a secretários
e a suplentes já nominados, sem a idéia que me
parece de difícilaplicação, que consta do projeto
original, de que seriam suplentes aqueles que ob
tivessem menos votos do que o 4° e 5' secretários
eleitos.

de 1987. - De-

de 1987.-Depu-

de 1987.-Depu-

de 1987.-Depu-

Sala das Sessões, de
tado Adylson Motta.

(Ao Projeto de Resolução, que "dJspõe
sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte".)

Dê-se ao § 2° do art. 24 a seguinte redação:

"Art. 24. . .
§ 2' As votações serão praticadas pelo

sistema simbólico ou de painel eletrônico,
mas poderão sê-lo pelo sistema nominal,
desde que assim resolva a Assembléia, a re
querimento de qualquer dos seus membros."

"Art. 2' .
§ 1c A eleição dos membros da Mesa

se fará porvoto direto e secreto, realizando-se
em 2 (dois) turnos, sendo considerado eleito,
no primeiro, aquele que obtiver maioria abso
luta e, no segundo, o que obtiver maioria
simples. Consideram-se suplentes de secre
tário os imediatos em votos aos que forem
eleitos."

(Ao Projeto de Resolução, que "dJspõe
sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte".)

Substitua-se o § 7°do art. 13 pelo que se segue:

"Art. 13. . .
§ 7° A Comissão e Subcomissões de

senvolverão ordinariamente os seus traba
lhos na parte da manhã, podendo fazê-lo,
em caráter extraordinário, em outro turno,
ou nos sábados, domingos e feriados, desde
que não coincidam com as sessões plenárias _
da Constituinte.")

(Ao Projeto de Resolução, que "dJspõe
sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte.")

Dê-se ao § 10 do art. 2° a seguinte redação:

Sala das Sessões, de
putado Adylson Motta.

Sala das Sessões. de
tado Adylson Motta.

Sala das Sessões, de
tado Adylson Motta.

(Ao Projeto de Resolução, que "dJspõe
sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte".)

Acrescente-se ao § 4 9 do art. 28, in fine, a
seguinte expressão:

"s.: ou de 20 (vinte) Constituintes".
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.Junsta ThemístocIes Brandão Cavalcante. Aliás
- verdade seja dita - em qualquer compêndio
de Teoria do Estado a fIgura lá está prevista. Ela
funciona com muito mais largueza e muito mais
intensidade no Congresso dos Estados Unidos.
No Brasil ela existe, mas de uma forma um tanto
quanto acanhada. E é exatamente para fazer com
que esses grupos de pressão possam ter orde
nada e organizada a participação na Constituinte,
que achei que seria mais interessante estabelecer
as audiências públicas, para que as comissões
e subcomissões, que vierem a ser formadas em
função do que deliberar soberanamente este Ple
nário, possam de um lado credenciar ou de outro
convidar segmentos da sociedade civil,militar ou
eclesiástica para ouvir esses mesmos segmentos
ou até receber sugestões. Em síntese, a minha
proposta está vazada nos seguintes termos:

Art. 14. As comissões e subcomissões po
derão convidar ou credenciar, para serem
ouvidas em audiências públicas, entidades
representativas de segmentos da sociedade,
deliberando sobre o respectivo processo, da
tas e horários das sessões.

E finalizo as minhas palavras, Sr. Presidente,
para dizer que considerei, neste caso, suprimido
o parágrafo único e vigente apenas o caput do
artigo 14, para evitar que se fixe apenas um dia
na semana, para que as comissões ou subco
missões recebam representações da sociedade.
Trata-se das audiências públicas ou dos public
hearings como já instituído no Congresso Nacio
nal dos Estados Unidos.

Era o que eu tinha a dizer (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
-Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina
Tavares.

ASRA. CRISTINA TAVARES (PMDB- PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. e Sr's, Constituin
tes: apresento uma emenda ao artigo 66, pois
no projeto que estamos discutindo, o referido arti
go,que trata da divulgação da Assembléia NaCIO
nal Constituinte, incorre em algo curioso; estabe
lece que as empresas de rádio difusão deverão
divulgar os trabalhos da Constituinte entre 23 ho
ras e 30 minutos e 24 horas e 30 minutos de
cada dia. Não sabia que a Assembléia Nacional
Constituinte tem o poder de estender as horas
do dia e fico satisfeita com mais essa prerrogativa
que estamos assumindo.

A emenda que apresento, Sr. Presidente, cria
o boletim da Assembléia Nacional Constituinte
e esse boletim seria produzido sob a responsa
bilidade da Mesa na forma a ser disposta na mstru
ção interna.

Atransmissão de que trata o caput deste artigo,
dar-se-á em horário compatível com o maior Indí
ce de audiência pública e abrangerá o período
de meia hora diária. As emissoras estatais transmi
tirão o dobro do tempo das emissoras privadas,
isto é, uma hora

Atransmissão do boletim da Assembléia Nacio
nal Constituinte não implicará em qualquer ônus
para os cofres do Tesouro Nacional.

Sr. Presidente, o nobre Senador Mário Covas,
há dois dias, contava-me que tinha encontrado
no aeroporto de São Paulo o Presidente da
ABERT, que é a Associação Brasileira de Empre
sas de Rádio e Televisão, que, de forma muito
irntada e prepotente se dirigIa a um Senador da
Repúbhca, a um membro da Assembléia Nacional
Constituinte, ameaçando que as empresas priva
das fariam um boicote à Assembléia Nacional

Constituinte se projetos deste tipo fossem votados
e fossem aprovados.

Parece-me, Sr Presidente, que a Assembléia
Nacional Constituinte, na sua composição, con
tém um elemento de legitimidade e esse elemento
se chama o povo. Para que a Nação, para que
o povo possa acompanhar os trabalhos da As
sembléia NaCional Constituinte, os meios eletrô
nicos de comunicação são essenciais. Os meios
de comumcação social são concessões do Poder
Executivo e como um poder concessionário, o
Poder Executivo tem o poder de requisitar essa
concessão. De outra forma nós haveremos de
assistir os episódios tristes que se passam, de
comunicação, entre a Assembléia Nacional Cons
tituinte e a população. O Regimento Interno apro
vou três horas de trabalho, onde haverá comum
cações de liderança, ou comunicações parlamen
tares e evidentemente nessas três horas é desne
cessário que a Assembléia Constituinte esteja
com a plenitude de seus membros. Não estamos
em fase de votação, de Ordem do Dia ou de
discussões, e, no entanto, a grande imprensa, essa
que sempre combateu a Assembléia Nacional
Constituinte hvre e soberana; essa imprensa que
tem medo da soberania, esses jornalistas que têm
medo da mudança, tentam afastar a população;
tentam quebrar a credibilidade dos novos Consti
tumtes através dessas imagens já gastas, mas que
repercutem, de um plenário vazio, de parlamen
tares que recebem jetons, de parlamentares que
não frequentam, de parlamentares que estão brin
cando de Assembléia Nacional Constitumte. As
fontes são as mesmas, as mesmas da grande
imprensa, as mesmas de jornahstas famosos que
legitimaram o regime militar; as mesmas fontes
que têm medo da mudança. Portanto, é preciso
que a Assembléia Nacional Constituinte, através
da sua Mesa, ouse desafiar o poder, o cartel, o
monopólio da informação deste Pais, para que
haja uma visão da Assembléia Nacional Consti
tuinte para o povo. Evidentemente que, ao regular
esta meia hora de apresentação, a Mesa da Casa
terá sensibilidade para deixar que a população,
a SOCIedade civil, através de entidades, através
de sindicatos, através de assoctaçôes, possam
também, na televisão, no boletim da Assembléia
Nactonal Constituinte, transmitir as suas ponde
rações.

Quero, Sr. Presidente, que na hora em que esta
Assembléia Nacional Consutuínte estiver discu
tindo na Comissão Específica de Reforma Agrária,
a população saiba que estamos discutindo a ques
tão da reforma agrária, para até poder fazer a
única pressão legítima, que é a pressão popular
Quero, Sr. Presidente, que quando a Assembléia
Nacional Constituinte, através das suas Comis
sões, estiver discutindo a questão da tecnologia
nacional, da mulher, enfim, as questões impor
tantes que a Assembléia deverá decidir, haja um
meio de comunicação entre a Assembléia Nacio
nal Constituinte e a Nação, e que esta comuni
cação não seja dada apenas por três ou quatro
grandes emissoras de televisão - três ou quatro
modos de ver.

Sr. Presidente, ao encaminhar essa emenda,
quero advertir a Assembléia Nacional Constituinte
que o lobby da ABERT já se fez presente nos
gabinetes, inclusive no da Uderança do PMDB.
Assisti a uma entrevista do Senador Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PMDB no Senado,
Uder do Governo no Senado e Relator do Projeto
do Regimento Interno, em que o referido Senador
assinala que a ABERT foi ao seu gabinete fazer
pressões, ameaças. a que lamento tão-somente,
Sr. Presidente, é que o Senador de São Paulo,
o Senador do meu partido, o Líder do PMDB

no Senado, não. tenha repelido à altura as amea
ças da ABERT. E intolerável para esta Assembléia
Nacional Constituinte, intolerável mais ainda, into
lerável um momento em que se deseja cercear
a soberania da decisão Muito obrigada.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Com a palavra o Constituinte MaurílIo Ferreira
Lima

o SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB
- PE.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes'

Faço parte daquele grupo que pretende que
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
tenham a maior divulqação possível. Entretanto,
no meu Estado, Pernambuco, fiz durante dois
anos rádio, e o meu programa era o programa
de maior audiência entre os pernambucanos, e
tenho uma grande preocupação com a comuni
cação; inclusive quero dizer que a minha presença
nesta Casa fOI em função de alguns clips que
eu fiz para o Guia Eleitoral.

Entendo a comunicação como uma das coisas
mais importantes do mundo contemporâneo, e
é por esta razão que me preocupo profundamente
com a forma com a qual a divulgação dos traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte foi trata
da no projeto de Regimento Interno definitivo. Por
esta razão, encaminho à Mesa algumas emendas,
e quero que V Ex'me permita, em poucos minu
tos, ler a justificativa dessas emendas.

a projeto de Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte propõe uma aberração que.
se aprovada, liquidaria com a credibilidade da
Constituinte. Trata-se da proposta de requisitar
mos 90 minutos de rádio e televisão para a dívul
gação de nossos trabalhos. e de termos uma sú
mula publicada nos principais jornais.

Para atingirmos o objetivo de uma ampla dívul
gação do que pretendemos fazer não era neces
sário que avançássemos uma proposição tão ab
surda, que equivaleria a impor à opinião pública
brasileira um GUiaEleitoral, sem eleições, por um
período que não sabemos quanto vai durar.

Na sociedade contemporânea a ação de divul
gar qualquer coisa pelos meios de comunicação
é uma operação da maior complexidade, se a
divulgação não é bem feita o efeito é contrário
à intenção. O resultado obtido será então a não-di
vulgação; uma coisa é ímpormos ao Rádio e TV
90 minutos diários sobre os nossos trabalhos,
outra coisa é termos o ouvinte e o telespectador
seguindo a nossa programação.

Podemos ter os meios legais para obter o nosso
horário nos meios de comumcação, mas não te
mos o que colocar no ar durante 90 minutos
para termos audiência. Então, ocorrerá a não di
vulgação dos nossos trabalhos, porque quanto
entrarmos no Rádio e TV o ouvinte desligará o
aparelho, e o pior será a consequência política
deste fato; agredida por uma programação chata,
a opinião pública se voltará contra a Assembléia
Nacional Constitumte, e poderá considerar que
estamos em Brasília apenas para tumultuar o coti
diano, invadindo a privacidade de cada lar brasi
leiro com o som e uma Imagem que desagradam.

É necessário que esse alerta seja feito com
toda a franqueza aos nossos colegas Constituin
tes. a importante não é termos espaço nos meios
de comunicação, muito pelo contrário, o que pre
cisamos é de um espaço adequado ao contexto
no qual nós vamos nos inserir, e o conteúdo quali
tativo que vamos mostrar. Por esta razão, apre
sento uma emenda reduzindo os 90 minutos diá
rios para 5; e apesar dessa drástica redução ainda
considero um desafio técnico-profissional e um
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enorme risco político,estarmos no ar durante me
ses a fio, com um programa sobre os nossos
trabalhos. Nem novela de qualidade suporta este
tempo.

Com relação à publicação de uma súmula diá
ria nos jornals, o absurdo é maior do que os 90
minutos díértos. Suprimo totalmente o artigo que
introduz a proposta. Para termos espaço nos jor
nais precisamos trabalhar senamente, e organizar
os nossos trabalhos de maneira que os anseios
da sociedade brasileira se traduzam nas nossas
propostas. Aí teremos divulgação ampla e gra
tuita, porque os jornais são dirigidos à opinião
pública, e se somos aplaudidos por esta opinião,
nenhum jornal terá condições de sabotar a divul
gação dos nossos trabalhos.

Portanto, Sr. Presidente, solicito, à Mesa que
encaminhe ao Sr. Relator esta Emenda, que é
encaminhada por alguém que deseja a máxima
divulgação dos nossos trabalhos. Não estou aqui
fazendo lobby de ABERT nem de nenhuma or
ganização [ornalístíca ou de tevê, mas entendo
quea comunicação é um problema de qualidade
e não de quantidade E alerto os companheiros
Constituintes, para que não caiamos no ridículo
determos uma programação diária, que será con
siderada pelos órgãos de pesquisa, que medem
• audiências dos meios de comunicação, como
o último programa preferido pelos nossos ou
vintes.

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

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Está encerrada a sessão

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 6 minu
tos.)

DElXAfrf DE COMPARECER OS SRS.
CONS77TilINTES:

Acre

Francisco Diógenes - PDS; José Melo 
PMDB; MariaLúcia - PMDB; Rubem Branquinho
-PMDB.

Amazonas

Eunice Michiles - PFL; José Fernandes 
PDT.

Pará

Asdrubal Bentes - PMDB; Carlos Vinagre 
PMDB.

Maranhão

Francisco Coelho - PFL;Sarney Filho - PFL;
VictorTrovão - PFL.

Piauí

João Lobo - PFL.

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Carlos Virgilio 
PDS;José üns -PFL; Mauro Sampaio-PMDB;
Osmundo Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PTB;Jessé Freire - PFL.

Pernambuco

José Mendonça Bezerra - PFL; Osvaldo Coe
lho - PFL; Paulo Marques - PFL.

Bahia

Jairo Azi - PFL;Joaci Góes - PMDB.

Espírito Santo

Pedro Ceolin - PFL.

Rio de Janeiro

AloysioTeixeira - PMDB; Álvaro Valle- PL;
Benedita da Silva - PT; Ferez Nader - PDT;
Francisco Dornelles- PFL;Jorge Leite- PMDB;
José Mauricio- PDT;Osmar Leitão - PFL; Ro
berto Augusto - PTB;Roberto Jefferson - PTB;
Rubem Medina - PFL; Sotero Cunha - PDC.

Minas Gerais

Aécio Neves - PMDB; Álvaro Antônio 
PMDB; Itamar Franco - PL; João Paulo - PT;
Mârio Bouchardet - PMDB; Milton Lima 
PMDB; Octávio Elísio - PMDB; Raul Belém 
PMDB.

São Paulo

Fausto Rocha - PFL;Felipe Cheidde-PMDB;
Gumercindo Milhomem - PT; Luis Gushiken 
PT; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Izar- PFL.

Goiás

Délio Braz - PMDB; Paulo Roberto Cunha 
PDC.

MaloGrosso

Júlio Campos - PFL;Roberto Campos-PDS;
Ubiratan Spinelli - PDS.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PFL; José Elias - PTB; Levy
Dias-PFL.

Paraná

Affonso Camargo - PMDB; Jacy Scanagatta
- PFL; Mattos Leão - PMDB; Nilson Sguarezi
- PMDB; Sérgio Spada - PMDB.

Santa Catarina

Ruberval Pilotto - PDS.

Rio Grande do Sul

Darcy pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL;
Jorge Uequed - PMDB; OlMo Dutra - PT.

DISCilRSO PRONilNClADO PELO SR.
ADYLSONMOTTA, NA SESSÃO DE 6-2·87
E Q{jE, EN7REOilE À REVISÃO DO QI?A
DOR, SERIA PilBUCADOPOSTERIORMEN
TE.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Que as minhas palavras iniciais sejam de sau
dação aos meus colegas, e também de manifes
tação de meu imenso orgulho em poder participar
desse fórum de debates, o mais importante deste
País, que é o Congresso Nacional que se reúne
em sua expressão mais alta, ou seja, a nossa As
sembléia Nacional Constituinte.

Venho lá do Rio Grande, Sr. Presidente, da re
gião missioneira, do Municípiode São LuísGonza
ga, que deu a este Congresso figuras notáveis
como Daniel Krieger e Pinheiro Machado. Venho
Para este Congresso encaminhado pelo meu Es
tado, para aqui dar a minha participação na feitura
desse documento, o mais importante do País, que
é a sua Carta Magna. E, neste momento, nesta
minha primeira participação aqui no plenário da
Assembléia Nacional Constituinte, afora o aspecto
protocolar da saudação aos meus colegas, quero
aqui firmar a minha posição perante a nova Cons
tituinte que se reúne. Sou daqueles, Sr. Presidente,
que palmilharam o seu Estado desfraldando a
bandeira da convocação de uma Assembléia Na
cional Constituinte exclusiva. Sou daqueles, Sr.
Presidente, que combateram a Comissão Affono
Arinos, sem a valeidade de negar a condição de
notáveis aos seus integrantes, mas por conside
rá-la uma usurpação ao Poder Constituinte, uma
vez que não dispunha do ingrediente que dá, efeti
vamente, o respaldo e a legitimidade ao Consti
tuinte, que é o voto popular. Sou daqueles, Sr.
Presidente, que votaram nesta Casa contra a parti
cipação dos Senadores eleitos em 1982, não por
que tenha qualquer tipo de restrição ou ojeriza
aos Srs. Senadores, aos quais respeito - e seria
pequeno demais pensar dessa forma - mas sim,
Sr. Presidente, por uma questão de foro íntimo,
por uma questão de convicção.

E quero nesta Casa proclamar perante os Srs.
Constituintes que todas aquelas medidas que fo
rem aqui adotadas para caracterizar e tomar sobe
rana a nossa Constituinte, terão inegável e perma
nentemente o meu respaldo e meu apoio.

Sou homem de Partido, Sr. Presidente. Não
renunciarei aos princípios constantes do progra
ma do meu Partido. Mas o meu compromisso
maior, sem abdicar de minhas convicções, será
com a Nação brasileira.

E por isto que venho a esta Casa, Sr. Presidente,
e quero fazer um apelo aos meus colegas para
que esta Assembléia, efetivamente, seja soberana.
Ela tem que dispensar a tutela do Poder Executivo.
Jamais teremos uma Assembléia forte, e jamais
teremos uma Constituição forte se ficarmos aqui
a receber orientação e recados do Palácio do Pla
nalto - e inclysive, indicando Uderanças do Go
verno, que já é uma interferência indevida do Po
der Executivo na soberania da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Quero também, Sr. Presidente,
dizer aqui que vou defender a feitura de um docu
mento que contemple todas as áreas, principal
mente área social, mas que se caracterize pela
concisão, que seja sucinto, que seja objetivo, para
que seja fadado a um período longo de duração.
Uma Constituinte casuística. detalhísta, amanhã
ou depois estará superada e estaremos novamen
te aqui reunidos para a feitura de uma nova Cons
tituição, que então, sim, represente os reais senti
mentos e os desejos da Nação brasileira Por isso,
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Sr. Presidente, é o apelo que quero fazer: não
que tenhamos necessariamente que copiar o que
os outros países fazem, mas países que contri
buíram para o Direito Constitucional, como os
Estados Unidos, a França, Alemanha Federal, o
Canadá, o Japão e a Itália, todos eles têm consti
tuições pequenas. A Constituição não esgota a
capacidade legiferante, ela apenas tecerá o arca
bouço, a partir do qual nós teremos que fazer

leis que estejam de acordo com as exíqêncras
da nossa sociedade

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo
soar a campainha) - O tempo de V Ex" está
esgotado.

O SR. ADYLSON MOITA - Sr. Presidente,
quero agradecer a gentileza de V.Ex' e dizer que
encerro as minhas palavras, nesse momento, dei-

xando aqui o meu cornprorrusso nesta Casa que
reuniu no passado e reúne hoje e reunirá amanhã,
os homens que fizeram, fazem e farão a história
deste País. Venho para cá consciente das minhas
hmítações, mas desejo, com toda a vontade que
tenho de trabalhar, que Deus me inspire para que
eu possa efetivamente dar a minha colaboração
à minha Patría.

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