Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I)

Quinta-feira 29 fOS3 ··

f\ rcr, 1\U't'i'::RIL:J\lJA PeLA I.,_;I 7uJi:.i/lHI DL.; 22 UI;; IICO~Tb l>E 19t.W,T'I[.;H ("Of.!O
1-'IUAJ.IL)AiJC A Rf:;C:.JPL:P/\CAO B PP.L;~t;;RVACt\0 IJO:,j .V/1I,OHC.ll CUJ.'rüR/\l.S, :30-

Cl/\W L ~<:01101-liCOS DlX:OREIITBU IM ItrFtUJ>~ICIA !lO "Er.Ro NA FORI1ACA0 1:
':'rAlf::JF'OP.I·1r;CAO i)A :JOCIEDACE llPA:JIJ.EIRA,l
.
A ~!C$t·<A TIJ::PR~B~IITA ACAO COt:jüNTA DURANTE:S !lUAS !JECA!JAS DCS t:OVWEtl'fTOcl SOri,\I5 lJO tlC:GRO t::T l;f11'IJ)J\[)8~ J)f• tiOGIUI>AlJb': CIVIL DRA:i!LE!P.t'\, C'UU
JC.:J J.:L.:Jüi.TfdJ0!3 ArE'ri.miCl~J.:;~i, F'OI~flt1 A GOOI~IJLNt,r.AO DO PROGRAUA_ NACICIIAL
r~o cl;wa.rrARIO J;A AGOT.ICAO tM--l:~.lr.T~t\YATURA 1; o TotHlAI-JGWro IJJ.: 2~f.UJS,
tlA :.i .... t·~f t\ DA fll\nRtGA, J..;t1 UlJtAO VOS f'AU1APE;S(A), OtWJ;; SERA CONS'J'PUIDO
n ~:LIIUE t ,;L Lt.HWI •
PJH;:.HIJL:fl'rB, tJ4. I. VA f'OPUJ,ACAO DP.ASILt;It!A, SEGUNDO UADCS DO
fllGL:;(1YHfJ), ~~'o r!Otl!l'l'I'rt:IVO~.f"D~ llmHmS, BUU:GrWS 1; r.THANC:AS NI::r.RA5.

.:;~r!IICR

CLt:O " ~AUluO ~ Fl:.LJ:W,\11'1'~ A CÇfl'liiTDUICAU 1>0 Cl!WP•III~IITO Al'JW-UHAUIl..EllW ~lA F'Cl~tMr':'AO SOGIO, POL!TICJ\, L.:COllCH!CA !!: CUl/rUPAL UO l"AIS •

•
<'S S~!JtiNrAJ<IOS,
SOL!r.l'rPH 11 V03SA EXCI;t,!>rlt:.IA QUI:: SE D!Gt!E C:OI!Cr;1\0S P.EPI?I:;U:;Wr!\tl'rG!l [)A CotWti!L>fi.Dl:: f,Ff?O-DP.ASir.l~lRJ\,
DI\ F'CP, PAI~A OUé! POSSAl:Oll .l:!XPCD A VOSSA
t;,(<';EI.ct!Cl/1 O RJ;AL S!Gfi!F'IC/\DU E FAP~L A :Jio:R~M DESBIII'EtmADOS PULA
i'UIICACt,O r:UL'l'UR,\1, PALI1Ar'GG, !IA IIITI::HAeAO COI1 A COIIUNI!JADB m;mli\ I!A-

JJim

,-.uot~~IC!A

R,i;Pf!I;S~rlTALX)fi l'8LO COUSBJ,JtO

G!OIIAL, tiO SUJIT!!JO l>A Cc:ttS'fP.UCAO llE tltl.\ ~OCI!llJAllC: VERllADUHt.lll:.ll'l'~

L:li:úCHATICA.
ln~-:..irt.:rrcstJIC.:N'l'E

- Gtl.ld;H'l'O C";JL

con uo:.Jso

m)I~J;IRA

-

Cf,!~TC!~,

r.or~PO:JI'rOR

11J;P.i~/,1JCU

J:A CilJADC DC ~ ALVA;;OR {BA)
- jCi\Q~I/1 Bt;ATO - PJWFl-~I.J!.if.m
~UPJ,I::Tt;!;'r!~ l>E ~WJAUOH \'I'I'OJUA· (l:ti)

- !Jilf,. f:UTU !~AIWOS -

( 11])

VI'fCP,J,\ DO ROSARIO

l'l,J~Ul::AI!OI·!A VI\

C:UJ,TURA AfRO-JJRA;;ILEIIIA(RJ)

- •:r;M!IJ,; CTLI.O - i\'1'01? (IIJ)
·n... f.:tlt~f:r:o IHC:lJI)O - tii:'J'nl'l'/\ U r.OT-~LOC:UAFOn:J)
~ Hi\H:tJJ:J;O :JOUZA I>Ml'!'AJ - JORN/\LI~1'A uX-~,.I:OAT.'.ADOJ~ 1;11 VAPIO!J. Pfi.I!Ji~!.l 1\FRTGAT:OS(HJ)
·FJ.t.VTO CRUZ ... PROf'I.:.:S:lUn (:JC)
- P ;~I;J,fl. 1: Jl MJC;ItUIL:lJTl:: - PJWFL.!!WORA

UUIVL,J.'i.ill>AUL:. UA PAI~Ati3A(PH)
- JOl~GI.. AP,\H~C:IDO- !.iOC[Ql,CCO(IU)

•• CJ,CV:..;!J

/I.IIT~IIC::3

-

PROF"I.:.::.l!.iOI~

!iliiVLr.:;rll,\lll> r.r,TOLICA (I'G)
- I.Ii~l.r.,;O FIIAt!C:lSCO - Pi'OFt;BBCII !)~ II!GTORlA(iiJ)

• DR. FRJ.tlr:'ItiCO ADOI)F'O tmTA CAPVAJ,HO
,i!r:L;-FR;:.FLI'l'C - CA'rA.r:UABL:~Hltn)
- ;;R. F AlJJ,O GtHLliCP.~!I:: lJO C/\JH10 Sr.fil:;J,D
1U...;!HDLIJTB IJA AS!JOC:IAr~i\0 noS PI-?~F'í..:Hl$ lil\ 20t:A LES.TB(HG)
- r:t,;r!'TFO IJC r;UL'l'URA j\t:RO-t1AfH;;rlSE
l'l•l,. t., . r.IA INI::J ... PIH.:.HPLJ:'rB(Ilj}
•· t'A!3A J.)i;; CUl~TURA HRI\:Hr~-MmCI.A
f I!C.fA. Lll!I.SA SILVliiP.~ - FRE:::Illl·:t!TE(RJ)
• c;~JA Vi:; CUT!f'lJP.A AF'I~O-lHUl:.J!I,C:Il~i\ OG -VOLTA RJ::DCUlJA
H,;ntMH;'Tc FAUI,PlO- JPt:;GTlJCI!'I'l~(l~j)

1084

Quinta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Março de 1990

I'OI!LW!O hiiAtiiA~ - PR~SiüJ:;Il7'J; (F J i
IILI - C!;IITRO ll~ CllL'rUP.A AI'RO-BRAGTLiliPO - PCCO~ 1>1:: CAJ,IlAO(t:ll)
tlAinO JO:.ib l.,ll!; SOUZl~o - PHJ.o;:HDJ;ll'f'l.~
... :.itln:.Ir.A'rO l)()fl t·tL.:Tt\LUP.GlC~O!J DU DB JU!i! tm roPA(l'G)
- Ao.i.:.;OClACAO lJt: ttAJ.:; DA PAUDI:.; - JUt:~ UI:.: FOIU\(t'r;),

=G.liiCO
L\'A

l~i.J.I,O

- 110VII:..,JITO llôrmo DE f.lU!,I!:>RBS DE JUIZ llB

Mll!A r:ARIA LI11A
- Lli::ODII - t::lTUlJOU

1\J'IW-CAri::Ulll~

- JUIZ IJE

~-O!IA(~:G)

~'OTIA(IJrl)

':.'
·
:
jJ
I
. -.

'

Cr\P.tCS r.AP.L!"T'O
.. :J.XI·'L'!'ii!~IA DO $ltHHGNt'O llOti PUOF~i. WOJHI SUL.: JUI:t Vi!. I"ORAO~fi)
llAJH/\ ttLICJ.;
- J;'I~P.i>Ll>O l>UAR'fl> - BAUAJ,ORIXA - SALVADOR(JJA)
- lll!.lJ~'J'IiJ lJE ALI1~ IDA WI'ES - '{/\WRIX/1.- SALVADOR (DA)

-

jO!.H; DJ OJ,(Vt:;TF.A - 81\B/'ILOlHXA - !.iAJ.. VIiPCI~(BA}
t:IIIJUI.J, IJ~ Jt::>US - JJAIJALORIXA - 1\RACf,jU(UJ;)
MI'!CII!O l>t; QI,IVL:IRA - JJAMJ.OP.IX/1 - Af~llt:AjU(St:)
JO!it:~· llt: Ol.!Vi:IRII - OAJJt,J,or-IA/1 - Al]ArAjU(SB)
!>011!.:' SAII'r<J~ YA!,OR!XA - SAO LUIZ (Mil)
!J~UOR.\ I:OP./1;;!) - I'~IC:OLOGA(I1J)
AYR'!OII Tli<JI1/IZ - I"GDLICITf,J<TO (RJ)

- J\BGA!L :JOüZA ..
- 'rJ;Ar!l Dll\llQUB -

l;:$C:I~l'l'CRI\(Rj)

- CU~Vt,;~ IWURA - 1::-SCTH'rCU ( :Jf')
- SULL"{ C~\RtHURO - SOCIOLOGA(SP)
- CSCAI~ Ir:O NARCAL - t:SCR !'fOR { :iP)
rAJJP.~ AI:TCIIIO lli\P'ri!lT/1 (SP)
- C:<ltlj UN'I'C OS CA<;'fB!l - CAl::Tt:' (Mtl)
Pt.:'rROIIIO PC!.ICIA m;r,o IIOS/1
!;IOtr:t:;'{ JAfi'['QS P~RDH:AO
JO!H-=~ 11AC:/\f,HAC:S
~U~LTJ:.:F t.CZJSUCEGSO t1ACfiAOO
t1ARIA LH; LCUTWC~ UIHAD BCRC:t;S
l:~u;:.; JOSE FI.:RR~IR/1 SJI,VA
ROSU:t..P'i Ft.:lUWlRA Utf,VJ\
t.;l}r;,'\IW JC!JC: FL;I~T~BIP.A
RAl!fUtJIJO l>A CF.UZ l)Q[i SAtl'J'OS

It/0
JOSB DOS SArtTOS
• I:~I·IOR I AI, ZUI1~I
AU!lt A!l llAôCith.:tiTO c FRE!JI!>CIITB
- C:OIIS<;I 1!0 I>~ 1.:1/'l'!IJAIJJ;J ti~GI~A!l IJO Ill'l't:RIOR - Rj
JCRGI~ !iA:l'l'AflA - PRGSIDt.al'l'é:
- COU.::H.:LJIO MUrJICIPt\J, DU DL.:F'L:GA DOS D:iRt:;.fTOS D03 11ECROS
IILL IO DOS !.it\rl'rOS "' PHJ..;!Hil~t1TJ:::
CARLO:J

,\L~XMIIJR

0~,\t~'f'HlO

- u. .

a:A:;r:~:;ucA rr~unr::
.JOI·~GJ..; BAT~BOSA - PRBI3IlJt;rt"B

- CGT RIO
jCt.O CARI.OS IJ<l ARAUJO SAII'l'OS - FRt:SIDBNT8
~ C.:IITRO CU!,TU!11\L SC!,AIIO TRHI!>ADU
i.::VA AL tr.t:: P8R~li~A J.>E SOU:!A - l'I?J..:;!:i!DI.:;NTB
- SU:IJÍCA70 UOS llBIJ!COS DO i:.:S'l'ADO J)O _RIO DI:: jAt·lt:;IRO
C'R<:$CI.tlCIO UI\ SILVGIR !IG"O • l'ltESlDE!ITB
- GRL~ It1FGRIOUO I~ARAIIGA
CCP.ASIL DOS AUTOS • Pl::!.O FRJ.:DIDIW'l'E
- i'~l,GR/\C/,0 IJ03 TNAllALll \1>011E;i NA f,Gfi!CULTURI\ UO cJ'fAUO DO
l!t;RM,UC L IP.IO DE 1\Z~RCilO • I'HJ;SWL:NTE
- r.m:urJII>ADES UEfiRAS RUA!S
JOB;:: tHGUL;L •

PRI::Sli.>Ef!'I'E

- S!IIUICIITO DOS é:SC:InTORõS DO E3'('1\DO DO P. IO PE

JCJI> ARTIIUR POGRIILit • PP..>SII>E:I.l~'JÍ
.. FU::tu,cr,o CULTUl~A J\.Fl?O·lJP,_,'\:frti::ti?A
JOUU DO Pt'\'rROCTNTO .. CAt~PóiJ/t?j
JC!;b AUGUSTO CANüit>O = PRBSIDC:f~Tg
.. GIWS \'I\ VAI
CAI·WCS/RJ
FRf,f!GIDCO CARJJOS ROCIIA = Pl~L.:Sll)8t!T8
- .. JO!H; fRc;T!-~I..f COS'rA ..; tutmtUIETJW

cmwos ITUR

-

L>l\l~C'f

-

1::0!-:J::r.; CARDOSO 5AUT03 -

DA t1AIWU&i;!FA -

ÃlJVOGADO

J AU8IRO

RJ

;

.. 't

l

Março de 1990

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção H)
P.\UJ,O ROllERTO SAt!TOS -

PlWFESSGR

- ~L.:~TRt.: OSiVALJ..>O CARUO!.iO

-

l>A SILVA

-

A!l'rCIIIO PO!IPSU -

ATOR

- ~OZU10 UUJJBUTJ - Cntt..:AB'rA
- CL[;IA SH!O!::S - ATR!Z
• :Z.~Z!: MOTTA - ATRTZ
•

JCUE DA PAIMC -

•

t;LG S1·;r10G -

ARTISTA PJ,AUTICO ~

POt::TA

• RUTH Do; noUZA -

ATRIZ
- ttt.:Y LOP8S DL: DOUZA - CotfPO$TTOR
- JACinA SIJ.VA - ARTISTA PJ,ASTICA ~ ATRIZ
- Vt;I.U!lA - fiAN!lQUlf!
•

Nt~I~BTRO

PAUJ,Q t-!OURA -

• llOIJ~STO DA SI!.'IA • AllVOSADO
- JC~i; I~C,SSIAS - fi~DTCO
• .I~AI:Y IS,\DEL PJ::RET~A • COUTADORA
• CRDL:NAGL SILVA - liOVHIGt:TO N~GRO PDT
" ADuLTA A::8V~DO • iJ!I'IilAO Dt; CULTURA - AfllC-lli:ASILE!RA
D.\ U~t:P.CTAI'TA IJG r.UJ,TURA DO llUUTCIPTO DO RJ· DJRBTCRA
• C.\11LOS AI.BUR'rO f~WU!POS • JORUALISTA

- l.H.. JJt'\.L:'rtt.O SOJ\RJ..;:J - PIWFt:S~OR

• JUD!TII ROSARIO - f1CV!fi~N'r0 NoGRO
• A~Y ARAUJO - I;SGRTTOII

RJ

-

AlMI.TO SAWI'OS -

-

UL:.NrP.JZ. tli\:JCl!1..;1:'rO - ll!C'l'Or.IADOPA

COJ!UUtr>ADt::: UBf";RA
:;:.t,"r:~·~t

.. ff t:r. !'l:f'T.!/C1 lH':i
,

•

•

lj,

'

'''

I:AJ\Y l:J,\lli..L

'

,

,

1

1

- i:::rP_J•rnJ?

I

1

Pt:: H.:ll-~.\

- t:Oil'r,\DOI!A
- IHW!t1t..:fl'f'O N,;nl~O l'lJT
-· 1\DuLIA A.~C:Vt.;OO - iJtV!GAO Dk:; CUI/I'UlM - Afl~G-UIU~!HLCtRA
l~A ~, .. rP.L;'fi\PlA IJC: ClJT.'I'lJIH\ PO l~UtlH~lPIO 00 PJ- L>ll?J:.'TCRJ\
- C,\1\LOS AT.BL.:R'rO ~1Ll11;]1'0U - JOlHlJ\l.l:J'l'A
CUDC:NAt~l,

-

:Ht~VA

:.;i~B,\~1!,\0

!)0/\J~

..:3 -

PlWFWSBOJ~

m;mw

- j1JDI'fll ROtiARTO - ~IOVItl,;!lTO
- /.. J~'t ARAUJO
- r;m:RTTOI~

RJ

- ll.LMI.TO !3/\WI'OU - GOIHJUIIMJH..: tiL.:tWJ\
- I.!L/\'fRIZ tlr'\t3Cit1.;r:•ro - llit,;'I'OinJ\L>Ot~A
- JCJ..:I, RUF'ltlO 003 SAWfOU - C:!JCl~I10R
t:OVH\~tiTO !IBCI~O D~ CMI!'OS/RJ
r<:m:i, !CAO D~ !lAR IA - l'RI;G llJUII1'E
- ,"I,:;~OCit.CAO 01:: COUilClt:;U'l'IZACAO t1DTORI!JTA GARL>INO CAt·1PüS/P.J
t:AJWIJIO
Ft::mll\ - f'IU.::31DL.tl'ft..:
- Cfi.:JA IH~ CIJL'rURA JO!i8 CAtnllDO DIJ r.Ar.VAT.IJO - CAJ!PCG/n.J
IJI~. ftl.lh.. R'rO FIHH I'AU - Pth.:DilH:!N'J'J::
- SIIID!CATO IJ03 TRABA1.11AIJ011•~~ llOM~STICOS DO RJ
tiA!R JAtl~ IJ!l CASTP.O LliiA - !'T~~SIIJGIIT~

.. - FL.l.JLRAr.i\0 DI:: r.~\POI:::Il?A DO t::STAIJO RJ

Atl'fOII!O lJL: OLIVC:IRA DGIIVINIJO (1111USTP.E TOUTW) - ~R!;STIJI,N'I'll
- A~i!iCCl!\CAO IJA Vi.:LIIA GUt\RI.M DA J,;SCOL/\3 DL:; [.;,\I'.UA 1>0 PJ
iW l!IT~MIL>A ROGA - PTH;Sll.Jli:Jl'I'lil
- llüVTML:tl'fO CADOf'THI.:IJSt:; DE: PE;SQUISJ\S l>AS CUTJTURAS tH:~GRAil
1.:1!.\IIA IISLCllA Ft:RP.~IRA • F'l~t;:l!IJI;ll'fG
- HJ:3TITUTO DI:.;,.Pr.;GQUI:3/\S DAS CUL'l'URAS NBGRAS - IPCN

J t\IIU,\P.IO GARCIA - FJH.;.UlDE'UTt.:;
- CC:tl'it\0 J)J.:.: L;S'l'UDOS BR AStJ~ AFRIGA
11;'\!H J,;.::,'\ SAV'riAr::O - PI~B:.i IlJi;,;tl'fC
• PAUL!tii!C IJA VIOLA - GO!:POSITOR
• OGVA!.IJO RIEG!RO - SUPLGIITG DU SGIII\DOR /
- liAI,TER I'! RfiO - FO'I'OC:RAFO

-

JO~L.;

Jm~r;,;

SlQUBJRA -

I'TWF~:i!3UR

(Utii'IbP!JlllADJ.::
DO 11AnANIJAU)
- JOUC: t.OUri..:IRC - I:;Sr.!H'l'OR
- MITONIO P!TAIIGA • ATOR
- f:II,TCII GOtlr.ALVUS • ARTIUTA -

- BL 1M! L! VIC.:IHA -

FRODUTOI~A

- !H:.JW{O AJ.rH::tt>A -

UtllVI.::'RSJTAtHO

SUPL~l1TG D~PUTAIJO F~DGIIAT,/IU

AWl'IS'I'ICA

- 11AlHA HIL;;3 CAf..'DOSO -

PJWFB3:3CRA
L:UC'LrlllJ.,;lJ.lO

- :J~IWIO VU:lJ\L - PiJUI.Ir.ITAJnO
- Cf,P.LCti CA11POS - J::IIGGIIIIGIRO

SP

Quinta-feira 29 1085

-- DIÁRIO DO 'eôNq_~§So rJ~CIONAL (Seção II)

1086 Quinta-feira 29

.. Yt:;t>O FBRRUIRJ\ - PROFhS:JUR:
.. LAH/\ LAGBS - JlROFES~Ol(,\
- S~HASTIAO JOS!J DE; OJ,IV~IRA - CIEIITISTA
- JMIDIRA ll~ PAUJ,A MUIS - PIH>Sll>BNTE CONSEI,l!O
t\L;HA!.lCt=~lCA

CJ,UJJi;
RBCHIIA ROCHA - ATRIZ 1
SU10th.: JJB SOUZA ~OJ\JW3 - ESTUDANTE
AI!TON!O CARLOU Dll UOUZA P!LIIO - C:ot~UliiilADI:l liEGIIA
ALIJI>RTO VIEIRA - !1UIT/1111'B IIOVIMW'fO III::GRO
GB!WO!I CONCAI,VES
- PIIOI'J::US.OP.
JOUE CARLOS r't;!,IX - At/1\l,ISTA DE $ISTEJ.1A
JORG<i/ILB~R'fO
- IIJ.:DICO
t;X-I'f!~Sill~ll'rrl R!WASCJ::IIC/1 CI,UDE
- IIOIJI;nTO lli;I,LM!NE - PROr'~UUOil
- llOSBLI CAb'I'AII<J ll/IIICAT!IA
- ROUA!IGI::LA SILVA,- ECONOIIIS'CA
- SILVIA Ri\t~OS - HAE:S'fRO
- 110I$t:S SIIIPLI<:IO - COHUII!IlADJ:: III::rliiA
- ~DVALL>O CAn;ZiliRO - 1104YI3' '94
7 ,B•34 '0•t··•3 • lliil!JTOP. ll.\ FACUJ,Dt.J)CJ lll:l LI>TP.M !lo\ UllRJ

-

.. llCJ!tiOG~Nt:;S LI::AL - POJ;'rA
- !Jl>VALllO CAFEZI::tRO - PROI't;SSOR
UI!IVI::P.SIJlf,DE • DIRETOR !lA FAC.U!.DAPG DI:; LSRilll J,E;TRAS !lA UFRJ

,_
,_
·-

PIWfi:;S:iOR JORGC
FI~OfA.

~IT.VA

}~Q!jANCJ.;:LA

L:l.It:Ltl SAN'riAGO -

lJIA3 - CIENTISTA
VALLB
PUUl.IGITARIO

l:ol::nHI~IP.J\

SHt;lLA P.J::,GIUA - PROJ,..BSSOP.A
PAOf,A - 11/ltli:QUitl
• IlliJI~U DC FARIA - CCMilRCTMITE
- PIIULO tl~IICIO •· AIJVOGAIJO
- ~RMIO CA~TIItiO - COII'l'/\DO!l
- PROF'. IIELIO LIHA - CIJ::NTISTA
- CARLOS CA!IPOG - J;NGglllllliRO
- AILTOII DA SI!.VA - ADVOGAllO
• GI!.BilR'ro F'ERN/\tiDC:S
- \if.J,Y.!RIA Jll.; A!,fl~!ll/1 - Uiil!,IOTECI\llTI\
- St::OASTOAP PRA r A - GRAtiD~ OTJJI,Q ( ATO~)
- I 1\RA I!OURlto RO Bl!;RTO 003 SArtTOS
. .
- 11AilTIIIHO JOSJ; FJ;RRiHRA ( 111\RTINIIO DA VI!.A)
GRUPO QUIZONIJI\
- P,ROF/1. IIC:I,l:IIA TEOilORO
- llfoll!C B~!!BlliTO SAIITOS·
- JUJH";O.: CAtrUIIJO

-

~
•

•~

......

I~AlHA

IUE3 - t1C:IHCA

- L&..:C'i URAN'DAO - r~Atl1'0fO:A
- JCSI; CAI~LOS FR~l'I'AS F·J:::J,.IX
- vP.JI. JOANA UE CI\~TRO FLT.IX
- fiWF'A. 11/\Gil.\ A!,J.IJ::tD/1 SOU~A - VOLTA REDCTmA/RJ
- IIELIO !JOS SANTOS - PRC:SIIJ~I!TI~
DO I~CV!fo!G~ITO SOt:IAL 1:; CUL'rUP.AL DO I:GCRO DI:: !!OVA GP.IUURflO
- IJRt,. Si:JJA~TIAtrA ARRUDA - I'!!OCURI\UORA r'lllli::RAJ,
- L.LI:ti::TTJ:: IIICIIIO - lliiJI,IOTE;CI\RIA
- l.LilTCAtiP - G~UFC llll C:STUDCS I\FP.'O•BRAS!LE!R03
LUCILA BJ>t.TO - COORllt::IIAilORA

- r.

-· lliV!GAO DC: EI>UCACAO ll CUJ,TUHA IJ~SIPE/RJ

V,\I:LJ/, HAP.lh l:-GP!Ho;TPA -1''"'1

f.''l'''

tllnWrCf~A

'"tr::/1'1

1.,.,' I id· ,, :, ,1
I ' ' ' I ! ..•
.. JCtit; CAlH.CJ:i FH.i; 1'1',\'!.i FI~ I. r:.:
- Dt~l\. JOA~A 1)1:: r~,,!.i'l"I!O FLt,lX
- i'llOFA. 11\GlJ,\ Ar.IIL!Il.\ UOU;:JI - VOJ.'!'~ R~IJCJ!llA/l!.f

.. rmt.ro

uo:.; nMl'rO:.i ..

1'1\J~!l.TJJ:.::rrTg

1>0 t~CV.!l-lt;~l'rO !.iOOJAL 1.:: CUL'rUrMJJ {)0 tmCRO 1.>~ JWVA GT!tllUJ~GO
S~DASTII\tl/1 ARRULlA - l'llOCUR.\UOilA FI:VL:P.AI,
LLIU;nc; ll!GI!IO - IJI!ll.!OTECI\R!A

- DRA.
-

- U.tiTCAr1P - GIWrO t>l.: 1::!3TUOOS 1\F'r.O-UPA.:Jtt.lnnou
J,U(;J,!.A IJI;ATO - <:<JOili!GIIAilORA

Março de 1990

I

Março de )990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Quinta-feira 29 1087

-- UIV f!JAO l.JJ~ c:l.>UCAC/\0 I:; CUUrURl\ lJI::~J!Pl.Uf!J
'IA!WA TIARIA F~RII~IRA - llTII!l'rCJIA
-- ltOJ:IDAllC J.OUC'A DE CA!WOS/I~J
JCRCJ.:: DA PAZ ALHi;;lDA -

PR[:;S!IJGtl'rB

- CON!.il!.t,IJO DA3 t::JJ'fl!JADJ;S tllJimAS IJC: PJ.::t?NA1·1BUr.O
Tl~J.fU\ CllAI~L: - I'P.!WlDWJ'rl::
..: !~X~CUTIVA Rr>tliCNi\J, !JO j'Cil/RJ
rT~L:.:StOJ.JtJ'fB

G8FAJ.J;.Q ROOHICUg$ -

- INSTITUTO PAWARES DE DIHB!'\'0' l!Ut\AUO
L:rlG.ALTAIR TORRJ~S -:- l'HlJSil>J.,;JlTI~
-

AB:..iOCIAC/\0 CtlL'rURAf, 2UI113l/AI.

V/INOA tlARIA t\Et!EZ8S - PII!';J10Ltf'r8
- CC!!TRO D8 CS'rUllOS AI'RO-llllASILEIRO(CGA!l)

tn\l,lJota!W SOUZA -

PIH~~Jll)l:tl'r8

· - IIOVII18NTO DE t1UJ,!J~JIBS NEI]RAS
jOS~Ill/1 l·l,WGIA tli\RQIIES
- JCSW CARLOS DA SILVA - MUSICO
- JOSC FC!,I.< - COJ~ERCIANT8 - C:ABOFRW/RJ
- rct!TRO !JE ll8Fl:SA DO NEGRO DO PARA - C~llEtiP/1
ZLL IA

A!1ADOR -

PR!i:StlH::tiT8

- C~li'Tl10 !JU CU!!l'UIIA N~GRAS DO liARAIIllAO
LUCIA llUTRA - l'RJ.i;Stl>l.:UTL'Iirt,\)~,\Jlili\0 liTLVl~I'RA

-

SALGtdJO

-

!1Il?lJ\t1 (\J.Hl:.:S -

OI,IVL,;IJ~J\

--LUIZ
-

~ILVJ~-

J...:~G!H'iOH

J::SCRI'fORA

UDCR['fOR

MAt:OEJ, JU~l'T'lr!O - t;SC!PTTO'Q
GIWFO ARTUJ1It!O DE CUL'iURA

~VAIIDRO

-

EUr.JnTOR
-

NASCII1~NTO

JUNIOR E l1ARCIO LI!1A BI\RBOUA

flOV H1t.:N'rO ll!JORO Pt:UJJ/RJ

tn.: Ati:i Hl - COOl?.DlWAlJOR
- ~LB-OUA - NI!.A/IIJ
YALCRJXA CDLJâ:.UI'f'A
- PAl.IICIO DE-1i\ll3A • 8r.Ulllf!'TA- RJ
DAllA!.UT<TXA - PHDr', JOSB Rtll!;!P.O
IIU!lllt:.!~TO

•

.. UlliVbi~JID/\IH.: Ut; 1\1,/\r.OA/J/l':L!l'l'P.O Oi:: EU'T'UDOS AF'TW-UP!'\!.iJLl:.:lF.O

FROF. ZJZITO A!UdlJO - lJHH.;Tt::l!
• CONSLI,!IO DB IAJ,OI?l.(AS !lO llRASII:/RJ
YA CJ;ItiHA , YA KAIIM\llOill
YA ZE!II, EK~D~ l!ARIA MAURA
P~LJ\ CO_ORDLmfiC/\.0 - JUS'rO S!TJVA
RUA BAR/10 DI> llBSQUI'rA, 850 I ll / 507 1'IJUCA
TbL, 27ll0556
DEJ 111/CJRO/IU ( 20?•120)

mas foram poucos. A maioria, acettadament~. viti o destino dos negros co_mo capítulo
da aventura brasileira, do nosso processo civilizatório. Acertadamente, porque- não se vê
Introdução
como tratar o escravismo ·colonütl e pós-co-:
lonial (4/5 dei nossa existência) como fato que·
só ifitetcssã- aos descendentes de escravos O Centenário da Abolição ofereceu ã soele foi, na verdade, o ethos em que se gerou
ciedade brasileira uma oportunidade precioa Nação Br_asíleira. Já no século XVII estava
sa: avalíar nossos quase quinhentos anos de
patente: Sem o Brãsil não ha açúcar e sem
história. O escravismo, a aboliÇão e o longo
Angola não há Brasil.
processo de subalternizaçâo do negro que se
Há muito ficOu Cfaro para os estudiosos
lhe seguiu, não são com efeito, episódios
da nossa sociedade que o escravismo - tomaacessórios da formação brasileira, mas o seu
do como modo de produÇão original, ou
próprio desdobramento. Então, o que se pós
em discussão foram os caminhos da civilizaapêridice do que vigorava na Europa: como
fonnação social ou simples etapa da história
ção brasileira .
.t o que indicam os muitos projetOS que - econômi~,não importa- é '!__chave, ou pista,
para resp-o:nder a tantas que nos perseguem:
foram apresentados às instituiÇões públicas
como s·e-constltilftàm as regiõeS e as populae privadas de apoio, sobre tudo ao Mine.
ções brasileiras; quando e como se geraram
Alguns insistiram ainda em trabalhar a proaqui os projetos de Nação; de que maneira
blemática negra fora do contexto nacional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DOPROCEM

nos concebemos como farmlia brasileira, e
outras. Não por aca<>o o livfO que permanece
até hoje como nosso melhor retrato é um
estudo da sociedade patriarcal escravista: Casa Grande e Senzala.
É portanto;- a so-ciedade brasileira como
um todo, não exclusivamente os descendentes de escravos que está diante de oportunidade rara de avaliar-se melhor. Ê feliz coincidêilcia, também·; que elà ocoria no instante
em que o país se- reconstitucíOnaliza. Que
discuta a ampliação dos direitos da cidadania
no momento em que procede ao balanço dos
cem anos da liquidação do sistema que se
definia precisamente pela negação da cidadania aos produtores diretos da riqueza.
Assim a sociedade brasileira existe na ra·
zão direta de um sistema que procura afirmar-se como capitalista e, portanto, inspirado no-dominador e dominado: o privilégio
é do capital em detrimento do trabalho.
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É neste contexto que o poder do Estado
se estabelece a prestação dos serviços é realizada, ou seja, sob marcante influência de condições políticas, econômicas, sociais, além de

outras aptas a interferirem na aplicação do
Direito e n-a administração da Justiça.

Na realidade, no Brasil de hoje, quando
a sociedade civil organizada, - através dos

grupos sociri-is mais vulneráveis - inicia um
processo de busca e garantia do.sseus direitos,

'

todos somos responsáveis pela afirmação da
cidadania pelo estabelecimento de uma relação entre Estado e Sociedade, em cuja mediação estejam -os direitos humanos.
Com efeito, as transformações sociais e a
concretização da democracia passam, neceg..
sariamente, pela conclusão do projeto nacional, (a verdadeira Nação Brasileira), por um
Estado intérprete e representativo das aspirações de todos os grupos, em síntese do povo
brasileiro totalmente despossuído e à margem dos frutos do progres!:IO. Marginalidade
que se realiza no alheamento ante as decisões
de Estado e no impedimento à participação
no desenvolvimento, este compreendido enquanto a realizaçáo plena dos homens como
beneficiáfíoS dos bens e serviços.
Na realidade, reviver os Cem Anos da Lei
, Áurea implica em considerações relativas a
uma questão fundamental: o racismo.
Considerados homens de segunda categoria, os descendentes de africanos não conseguiram eliminar o precOriccito, a discriminação, o racismo, tradicional e culturalmente
íntrojetados nas consciências.
Com efeito: "O racismo está depositado
no mais fulldo da cabeça dos homens- assim
como certas sementes que resistem às mais
violentas mudanças de temperatura e, subitamente, voltam a brotar. Há nele uma dose
de irraciOnalismo que nenhum sistema social,
até hoje, foi capaz de liquidar." (Jocl Rufino
in: O Que é_ o Racismo).
Verdadeiramente, a prática do racismo determina, aliada a uma estrutura inteiramente
fundada na apropriação, e a realidade que
concreta o negro nos mais inferiores escalóes
da vida brasileira. Conforme sugerem os dados provenientes da Pesquisa de Emprego
e Desemprego na grande São Paulo, realizada pela Fundação Sistema.Estadual de
Análise de Dados e do Departamento Intercsindical de Estatística e Estudos Sócios Eco.~
nómicos, 68% dos negros são assalariados,
16% autônomos e 15% empregados_ domésticos. Na esteira do mesmo raciocínio, o men·cionado trabalho indica que negros empregadores ocupam o percentual de 1,5%, ao pass_o
que o índice atribuído aos brancos atinge
4,9%. A pesquisa SEADE/DIEESE sugere
que: "Os altos índices de desemprego entre
a parcela negra da população da grandt; .São
Paulo são ainda maiores do que aqueles en·
contrados para a população total e branca
da região. Os dados da .Pesquisa de Empregoe Desemprego mostram que esta parcela sofre um processo maior de seleç-ão ao tentar
ingressar no mercado de trabalho'',
O maior processo de seleção a que se refere
a mencionada pesquisa é, junto do prccon·
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ceito do racismo, a própria formação cult,ural -lienável de se resgatar, a nível da consciência
brasileira, calcada na subestimação dos des- _da sociedade, os valores da raça que contric_endentes de africanos. É Florestan Feman· buiram para formaç-ão do Brasil.
Neste cpntexto, evidenciam-se as comunides, em sua obra, "A Integração do Negro
dades negras religiosas através de Mãe Menina Sociedade de Classe", vol. 2~ que. assirn
explica: "OS- chefes de Secç-ão de pessoal e ninha do Gantois, Mãe Senhora do Axê Opô
Afonjá, e do Engeitho Velho da Casa Branca,
grandes firmas mostram-nos como isso é frealém do respeitado Bogum.
quente e quase: seguindo um padrão médio,
São estas manifestações nada mais que uma
do qual é característica a afirmação seguinte:
cultura de resistência. Resistir, seJá de qual"De fato, o nfvel mental do preto é inferior
ao do branco. Parece que eles não têm a quer forma, esta é a legenda dos negros. Uma
resistência para somar e estabelecer uma vimesma inteligência, nem a mesma capacidade de trabalho e de_ organização. "Esse con- vênCia comunitária, sem diScriminações, e
portanto, verdadeiramente democrática.
texto d_e avaliação dá origem a uma política
É na esteira do racjoncfnio da reflexão que
de ânimo frio dian!e do :'trabalh:;tdor negro".
Ele não é disc.dminado sistematicamente, "-s-e J:i:ustenüi a- reflexão/reflexiva baseada no
VER, JULGAR e, AGIR.'
mas também não é peneirado com isenção.
O fato de se negar simplesmente festejos
Passa, acfuí e ali, ao sabor de injunções oca·
comemorativos dOs.lOO anos da Lei Áurea,
sionais, que dificultam deveras as suas ilusões
não elimina uma das marcas da cultura negra,
e as suas esperanças cte "arranjar bons emprequal seja a comunicaÇão através da- dança.
gos".
Vale o JUbi~o pela Abolição, inclusive porque
Torna-se importante refletir sobre o racis·
a liberdade foi conquistada com muita luta
mo porque constitui uma questão essencial
e garra. Além do mais não se pode negar
à democracia no Brasil, que só terá um povo
o fato da cidadania adquirida a 13 de maio
livre quando resolver a questão racial: o pre...de_ J988, porque o não escravo, é _cidadão.
conceito anti-negro.
São 44% da: população brasileira, conforme o censo de 1980, que vivem na periferia
O PROCEM EM NÚMEROS
das relaçóes na socie_dade, em virtude da coPara as comemorações do centenário da
loração da pele. No Brasil, o ser n_egro é
Abolição da Escarvatura o· PROC:EMjef:iscoriSidefado de caractéres inferiores. E a me·
trou a entrada de 551 projetos procedentes
tade da população ainda apelidada de minode cerca de 120 municípios.
ria- o que é mais grave existindo na condiç-ão
Do volume de projetos recebidos, considede minoria política, econômie:a, social.
rando a disponibilidade de recursoS1 apenas
h conveniente mostrar cada vez mais, os 102 foram contell;lplados com financü1mento,
dois lados do esquema: o social e o do racistotalizando a cifra de Ncz$ 310.166,34 (tremo. CoiiStiiUíequívoco a:sseve:rar-se sobre a
zentos e dez mil, cento e sessenta e seis cruzadiscriminação do negro apenas do ponto de
dos novos e trinta e quatro centavos).
vista econômiCa e social. Discrimina-se prinEm consonância- Com ás diretrizeS do Procipalmente, em razão da raça.
grama Nacional do Centenário da Abolição
Foi considerando todos este:s dados, estuda Escravatura, a ênfase maior foi dada ao
dand_o a realidade do negro brasileiro, que
atendimento de_ projetos emanados de insti·
se pro-curou elaborar uma programação para
tuições da sociedade civil, especialiriente da1988. Programação co_nstituída em razão _da
quelas ligadas diretamente às causas da cultuaudiência aos mais amplos setores da comunira afro-brasileira.
dade negra, para também ouvir não-negros
Assim é que, do total dos recursos colocadispostos a colaborar e ainda consultando órdos à disposição do PROCEM, cerca de Ncz$
gãos instituCionais, como as Universidades,
155.268,00 (cento e cinquenta e cinco mil,
Secretarias Estaduais e Municipais de Cultuduzentos e sessenta e oito cruzados novos)
ra, etc.
foram repassados a essas instituições, o que
Concluiu-se que não é o momento da simrepresenta 50% das disponibilidades finanples comemoração, não é o momento dos
ceiras movimentadas pelo PROCEM no fifestejos, mas o instante da reflexão reJãcionanciamento de projetos.
nada com ã cohtribuição negra ã formação
Importa observar que. quanto às outras de-da nacionaliOiOe brasileira. _Contribuição damandas, a:> instituições federais receberam
da por nossos antepassados, realizada hoje
apenas 15,5%, enquanto os órgãos Estaduais
e que se perpetuará por intermédio das futue Municipais ficaram com 30% e 4,5% dos
ras gerações.
recursos, respectivamente, confOrme Se pode
Revelar à Sociedade Brasileira as marainferir de demonstração a seguir:
vilhas do cinzel de Aleijadinho, os acordes
tn.o.Utti1QÕ.• Priv..t.;: ......... ll'~zS 155.aU,OO (5()!C)
de Pixiaguinha, as composições do Padre Jo- órail<>• F•l!oonJ:• •••••'"•·•••-••• llcz.S 4B~~t.ii (l5,5:t'J
sé Maurício, as obras de Rebouças, a medi- 6'1:io• E•t.~ ......~-·---··~ 111:-d u.IJ64.,~a CaC1C)
cina de Juliano Moreira, a literatura de _Machado de Assis,_ a _)JOt!sia_ ~~ __Çro.;z _e__ª-º~-~-~
eLiiizú3riúi; i·evdar,-ailida, a luta de Zumbi
Vale_ salient~r que, além dos. projetos fie outros quilombolas, a altivez de Luiza Mananciados, o PROCEM apareceu ainda como
hin, a coragerri ae João Cândido, de Pacífico
Licutã, de Elesbão Dandará e de muitos ou- órgão de apoio institucional em 50 outros e
concedeu apoio técnico e administrativo em
tros heróis da Comunidade Negra Nacional,
cerca de 186 atividades.
constitui um esforço e um compromisso ina4
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RELAÇÃO DE PROJETOS
FINANCIADOS PELO J'ROCEM
1) "O Encontro ·cto Brasil ConSigO Mesmo"
2) Exposição e Livro '"A Mão Afro-Brasileira"
3) SemináriO Interoaciomll sobfe Escravidão: São Paulo, Rio, Porto Alegre, Vitória,
Recife, Niterói, Florianópolis, Curitiba, Belo
Horizonte, Salvador;
- -4) Edição de vinte títulos peta Fundação
Joaquim Nabuco;
5) O CNPq: vinte publicações;
6) Concerto da Abolição: Regência do
Maestro Paulo Moura, realizado em Brasnia,
Vitória, Salvador;

7) Seminário "Negritude e Identidade",
Casa Thomas Jefferson; Brasília;
8) Seminário Preservação dos Sítios Histó-

ricos - Maceió (SPHAN/Pró-Memória,
UFAL, Governo de Alagoas, Movimento~
Negros;
9) Visita de Wole Soynka- Prêmio Nobel
de Literatura 1986- 1? Africano a receber
tal honraria- BrasOia, Rio de Janeiro, Salvador;
10) Visita do Ballet Nacional de Angola,
com exibições em Brasaia, Río de janeiro,
Salvador, Natal, Maceió e_São Paulo;
11) Visita do Balle_t do Senegal, Salvador;
12) A exposição, com peças de Abdias do
Nascimento;
13) A apresentação de 50 ctips na TVE:
com a temática política, economia social e
cultural negra;
14) VIII Encontro de Negros do Norte
Nordeste;
15) O Vídeo "Batuque no Quilombo",
mostrando as manifestações musicais de uma
comunidade negra rural do Município de ltapecumirim, no Maranhão;
16) Exposição -de Artes Plásticas Afro-Americana em Salvador: 115 artistas negros
dos Estados Unidos. Na ocasião realizou-se
a reunião anual da Conferência Nacional de
Artistas, instituição amáicana;
17) Educação Quilombo -Alagoas;
18) Reedição de Obras Literárias sobre a
História do Negro em Alagoas;
19) Catálogo de Livros sobre o Negro Alagoas;
20) Afro Memória -Bahia;
21) Encontro Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brastleiro- BA;
22) O negro nas NotíCias de Jornal-São
Paulo;
23} Em Busca de uma Teoria Específica
para o Negro- São Paulo;
24) Valores da Cultura Afro-Brasileira-

RJ;
25) Abolição nas Satélites - Distrito Federal;
26) Bibiografia do Negro Brasiieiro Distrito Federal;
27) Centenário da Abolição- Rio de janeiro;
28) História Geral do Negro no Brasil ~o de Janeiro;
29) Projeto Zumbi-Distrito Federal;
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30) Co-Edição de Obras Litéra_rias- Dis65) Programa Comemorativo do Centenário da Abolição: O Negro Oiitem·e-Hõje- iio trito Federal;
Brasil~ Río de Janeiro;
31) Exaltação à Negritude- Distrito Federal;
66) Estudos Fotográficos em Planos e Detalhes da Obra de António Francisco Lisboa
32) Música de Quilombo - Distrito Federal;
-Aleijadinho- Rio de Janeiro;
67) Los Schiavo- Rio de Janeiro;
33) Filme Documentário Intitulado. Abo68) A Ilha/Sizwe está Morto- Rio de Ja~
lição- Rio de Janeiro;
neiro;
34) Cultura c História do Negro do Espí69) Centenário da Abolição da Escravarito Santo;
_tu_ra- Rondônia;
35) IV Semana do -Negro Goriçalense 70) I Ciclo de Debates Sobre AboliÇão e
Rio de Janeiro;
Escravatura- Sergipe;
36) Comemoração do Centenário da Abo71) Projeto Zumbi- São Paulo;
lição da Escravatura em Goiás;
72) Formação _de Quadros- São Paulo;
37) Memória e Ampliação do Jornal Ako73) Grupos de reflexao sObre a formação
mabu -Maranhão;
da Identidade do Ne_gro ~São P,aulo;
3.8) Apolo à DifUs30 da Cultura Negra do
Maranhão_;
74) Cinema e Escravidão - São Paulo;
75) Axé- Zuinbi ;_ JüO de Jaileií-o;
39) Co~uJ?-idades Negras dO Maranhão;
76) O Ilê e a Resistên.cia CUltural do Negro
40) Concurso de Monografia SObre o Nenos Cem Anos de Abolição - Bahia;
gro na Literatura Maranhense;
77) Coordenaç-ãO e APOiO "âãS Aii\iidades
41) Bibliografiã- Analítica do Negro BraFim·
·
sileiro;
?fi} Universidade Federal Fluminense 4:2) Festa de N. Sra. do Rosário- Minas
Rio de Janeiro;
Gerais;
79) Abolição Afro-Bahia;
43) U Encontro de Cultura Negra no Sul
de Minas Gerais;
80) Bumba~Meu-Boi- Distrito Federal;
81) Campeonato Estadual de Capoeira44) Encontro da Mulher Negra em UbeRio de Janeiro;
raba -Minas Gerais;82) CUltura e Reforma Agrária=:.. Goiás;
't-5) IV Encontro Inter-Estadual da Cons83) Tamborins da Glória- Rio de Janeiciência Negra- M. Gerais;
ro;
46) Centenário da Abolição -Minas Ge84) Encont:i"ós de Mulheres Negras Evanrais;
gélicas -Rio de Janeiro;
47) Negras Raízes Mineiras: Os Arturos
85) RecU:per"aÇãO aas Cong:iâas de Ube- Minas Gerais;
raba- Mina_s Gerais;
48) Atividades para o Centenário da Abo86) "20 de Nobembro" Dia Nacional da
lição- Pará;
.
Consciência Negra -Alagoas;
49) Arte e Cultui-a Negra na Paraíba/Mais
87) A Mão Afro-Brasileira nas Artes Plás~
de Cem Anos de Resistência;
ticas em Vfdío Tape X- São Paulo;
50) PrOJeto Intermunicipal do Centenário
88) Cabanagem Identidades e Resistência
do Ano da Abolição -Pernambuco;
-Amazônas;
51) cem anos Depois/Reflexão Através da
89) A presença Negra em Miracema Arte Dança - Pernambuco;
Rio de Janeiro;
52) Memória da Aboliç_ão - Edição de
90) Experiência Piloto de Divulgação CulLivros e Perfodos -Pernambuco-;
tural Afro~ Brasileira nas Escolas I e II Graus
53) VI Encontro de Entidades Negras do
-Minas Gerais;
futerror do Rio de Janeiro;
91) Festival de Capoeira Novos Baianos
54) Música do Centenário - Rio de Jane(ró-;
-Distrito Federal;
92) Projeto Almirante- Rio de Janeiro;
55_) Eventos Musicais _para o Centenário
93) Universidade Federal Ouro Preto (Ca~
-Rio de Janeiro;
poeir_a)- Minas Gerais;
56) Uma trama em preto de branco- Exposição do Marco do Centenário da Abolição
94) Grande Quilo~bo Cahpéu Mangueira
-Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro;
57) As COmunidades Negras Rurais do
95) Seminário SObre o Negro e a Questão.
Mu_n_jcfpio do Rio de Janeiro;
do Trabalho -Pará;
58) Feira de Arte e Cultura Negra.- Rio
--96) A Presença do Negro no Vídio- Rio
de Janeiro;
de Janeiro;
59) Documentação do Projeto kizomba97) VII Semana Zumbi dos Palmares Rio de Janeiro;
Alagoas;
60) Projeto Kizomba- Rio de Janeiro;
98) Encontro Regional de Congadeiros
- 61) Sortilégio: Mistério Negro de Zumbi
(Divinópoles- Minas Gerais;
Redivivo- Rio de Janeiro;
99) Centenário da Abolição: Atualidade
62) 188S/Hil8: Cem Anos de Abolição de Zumbi - Rio de Janeiro;
Rio de Janeiro;
100) Semiqário Sobre Patrimônio Religlo~--
63) COmemoração do Sesquícentenário do
so Afro-Brasileiro- Bahia;
Nascimento de André Rebouças - Rio de
Janeiro;
_101) Documentário Sobre a Rebelião de
64) UI Enconbro Estadual de Negros no
Escravos liderados por Manoel Congo -Rio
Rio de Janeiro;
de Jane.iro:
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102} Centenário da Abolição- Rio Gran·
de do Sul.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA FUNDAÇÃO
CULTURAL PALMARES
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1989
RELATÓRIO
Área Fim: Diretoria de Estudos, Pesquisas e
Projetos
A Diretoria compreende a Coordenadoria
de Estímulo à Produção e Dinamização da
Cultura Afro~ Brasileira na Educação, de Difusão e Intercâmbio de Produtos e da Produção Cultural Afro-Brasileira e de Preservação
da Memória Afrá-Brasileira.
No entanto, como houve somente a indicação do Titular, ficando provisóriamente vagas as Coordenadoria, to_dos os projetos encaminhados foram analisados e tiveram seus
pareceres formulados, pelo seu DiretOr e pOr
um técnico.
Para tanto foram criados os seguintes critérios de avaliação:
1. Apoiar propostas que caracterizem a
participação comunitárla-Iia definiÇão dos
propósitos.
2. Garantir através de documentação,
subsídios sobre a trajetória do negro na História do Brasil.
3. Relevar aspectos conceituais que traduzam a significativa participação do negro
na História do Brasil.

4. Relevar propostas que garantam a defesa de grupos negros quanto a aspectos de
interesse sociais e econômicos.
5. Relevar propostas de ação e de apoio
a entidades de defesa de gi'upos ou da cidadanía __negra quanto a aspectos étnico, moral
e sócio-eConômico frente a sociedade braSileira.
6; Promover o intercâmbio de pesquisa·
dore\e produtos culturais com outros países.
7. Apoiar estudos e pesquisas que possam nortear o assentamento das populações
urbanas e rurais.
8. Apoiãr estudo sócio-antropológico
que enfatize os caracteres inter-étnico da população brasileira.
Um total de sessenta e dois (62) projetos
entre lo de julho a 31 de dezembro de 1989,
dezoito_ (18) atenderam a mair parte dos critérios e foram beneficiàáos com recursos financeiros para as suas consecuções.
Há que ainda ressaltar, que os mesmos de·
veriam sofrer um acompanhamento sistemático por parte desta Diretoria, fato não oCorrido, pela falta de recursos humanos, como
foi exposto- acima.
Área Meio; Diretoria de Administração e
Finanças
A Fundação Cultural Palmares, em 1989,
de um orçamento no total de NCz$
2.037.497,00 (dois milhões, trinta e sete mil,
quatrocentos e noventa e sete cruzados), cor··
respondendo apenas a 39,2% da proposta orçamentária elaborada e apr~sentada para
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execução das atividades previstas para o ano
de 1989.
Convém informar que, do total concedido,
cercã ·de 50% referiu-se-à-previSão das-deSpesas com pessoal e encargos.
A drástica redução do orçamento exigiu,
por parte da FCP, uma revisão de seus Pro jetos e Metas, no sentido de_ readaptá-los às
disponibilidades orçamentárias autorizadas.
Assi_m é que, em função do~oucos recursos colocados à disposição da FCP, grande
parte de sua programação ficou prejudicada,
principalmente no que se refer~~s ações Qr~·
vistas, Configurando-se a execução orçamentária ~e acordo com demonstrativo em quadro anexo.
A análise do quadro demonstrativo do orçamento indica três pontos que merecem comentários.
O primeiro deles refeie=-Se ao cancelamen·
to de NCz$ 941.904,47 (novecentos e quarenta e hum mil, novecentos e quatro cruzados e quarenta e sete centavos) em Pessoal
e Encargos, cuja justificativa respalda-se no
fato de que a FCP não teve o seu quadro
de pessoal aprovado.
No segundo e terceiro casos (Outà:is Se.iviços e encargos e Despesas de Capital) justifica-se_ pelo não repasse dos recursos financeiros decorrentes de assinatura de convênio,
cujo orçamento incorporado no valor de
NCz$ 257.000,00 (duzentOS e cinquenta e sete
mil cruzados), apenas NCz$154.000,00 (cento.e_cinquenta e quatro mil cruzeiros) foram
efetivamente repassados.
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O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presi·
dente, peço a palavra para encaminhar a vot~ção.

OSR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José
IgnáCio Ferreira, como Líder do Governo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (ES.
Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo em vista este Requerimento n~ 37, do eminente Senador Jamil
Haddad, que solicita a COnvocação da S~ Ministra de Estado da Economia, Zélia CardosO
de Mello, para prestar esclarecimentos ao
Plenário do Senado Federal, quero, nesta
oportunidade, dizer à Casa que S. Ex• quer
comparecer ao Senado Federal, espontaneamente. Eu me pergunto se o fato de existir
uma convocação comprometeria de alguma
forma esse propósito expresso de S. Ex', que
inclusive me pede seja eu dela porta-voz.
Não obstante certas manifestações em con·
trário, todo comportamento do Governo tem
sido um só. Recentemente, inclusive, retirou
duas Medidas Provisórias que estavam ensejando polêmica. Não era assunto pacífico a
injuricidade, a inconstitucionalidade dessas
medidas, mas ensejava polêmica e, em favor
da tese da inconstitucionalidade estavam densas correntes do mundo jurldico, do pensamento juríqico brasileiro. Que fez o Gover. no? Respeitando essas vertentes da opinião
jurídica nacional e preocupando-se com o
próprio juramento que o Chefe do Executivo
fez, de defesa da Constituição e das Leis,
o Governo teve o gt!stó de humildade de cortar a polêmica ao meio, de não a enfrentar,

Reollizaç:io do Projeto "A ExpOSição CUltura -Neqt-11."·
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de nao aUmentar as suas -dimensõeS, retirando as duas medidas e. embasando-as em formas que não ensejassem controvérsia.
Desta forma. Sr. Presidente, no caso específico da convocação da S~ Ministra, quero
anteclpar-me à próp~iã votação do Senado
Federal, dizendo do propósito de S. Ex:' de
cumparecer ao Senado espontaneamente. A~
disposições jurídicas_ que rcgram a espécie
permitem uma faixa de movimentação para
a Oi)ortunidade em que S. Ex~ viria. A s~
Ministra, incluslve, estará ausente do Pa(s do
dia 27 de março ao dia 4 de abril. Após essa
data, S. EX" poderá comparecer ~spontanea
mente ao Senado Federal ou a qualquer de
suas ComiSsões. Parece no entanto, que se
trata de convocação pelo Plenário para comparecer a esta Casa e preSfar todos os esclarecimentos sobre fatos determinados, como
manda a Constituição, desbordando ainda so-bfe outros, desde que pertinentes ao Plano
Econ6mico de emergência do Govern.o.
De. maneiras que faço até apelo aO eminente Senador Jamil Haddad, para a retirada
dessa proposta. Se Ex• assim não o fizer, não
vejo diferença entre a vínda espontân~amen
te da _sr~ Ministra a esta Casa e a vinda por
convocação desta Casa. Ê mais um gesto de
respeito do GOverno, do Executivo, ao Parlamento brasileiro. (Muito bem!)
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR.. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
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O SR. JARBAS PASSARINHO - (PDS
- PA. Para encaminhar a votação) ---sr.
Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco
ouvi o nobre Líder do PMDB dizer que o
Senador Mansueto de Lavor falou pelas Bancadas, uma vez que havia coincidência de
pontos de vista. E uma homenagem inteira·
mente devida ao brilho e ao talento do Senador por Pernambuco. Agora, ouço a explica·
ção do nobre Líder do Governo. Mas, quando o Senador Mansueto de Lavor usou da
palavra, S. Ex~ recomendou que a aprovação
fosse feita em regime de urgência. AsSim entendi, e por duas vezes S. EX' se referiu a
esta palavra "urgência". É do .texto constitucional, do que deriva para o Regimento Interno a presença de Ministro que pode ser também por iniciativa do próprio Ministro. Nesse
caso, então, ele toma a iniciativa de dizer
quando quer vir e para o que quer vir ao
Senado. Em regra, é para tratar de assunto
que esteja tramitando na Casa ou, então, me·
diante convocação. Se for feita a convocação,
o Ministro tem direito a tfinta dias e não
poderá haver urgência qüe diinimiã ·esse pra-

zo.
De modo gue, com a palavra que acaba
.de usar o nobre Líde! José Ignácio Ferreira,
pelo Governo, a aprovação da convocação
daria à Ministra Zélia Cardoso de Mello o
prazo de trinta dias para vir tratar exclusivamente da matéria pertinente à convocação.
A colocação do ilustre Líder do Governo é
que, ao contrário, S. Ex• venha -aqui espontaneamente, para falar amplamente sobre todo
o seu Plano de Economia.

I
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Assim. parece-me que seria prudente que
nós. realmente. aguardássemos a vinda da
Ministra. O que viria ao encontro do que
pleiteia o Senador Mansueto de Lavor. com
maior rapidez ao Senado. ficando como penhor dessa decisão a palavra do Lfder do Governo.
Era apenas o esclarecimento que queria
dar. (Muito bem!)
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, lamento profundamente - e o Senador
Jarbas Passarinho o sabe - discordar de S.
E:i• Temos um requerimento ariterior - de
iniciativa de um Senhor. Colega nosso - de
acordo com as normas constitucionais e regi·
mentais, que, se aprovado, dá um prazo de
trinta dias à Ministra para, dentro desse pra·
zo. escolher a data que lhe for mais conveniente. Se bem ouvi o líder do Governo.
a MiniSfra estaria práina a vir espontaneamente e aqui explicar os assuntos pertinentes
ao pacote econ6mico. o que .está no requerimento do Senador Jamil Haddad. Temos de
evitar - esta não é a intenção· do Senador
Jarbas Passarinho, como também não acretido seja a intenção do Senador José Ignácio
Ferreira - , temos de evitar essa preocupação. que me parece exagerada, por parte do
ExecutiVo. de não aceitar iniciativas -do Congresso. Só aceita quando a medida vem de
lá.
O Sr. Jarbas Passarinho_, O nobre Sena·
dor me permite um aparte? '
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Quer
sempre antecipar àquilo que o Congresso está
procurando fazer. mas nem sempre dentro
das medidas que o Congresso quer estabelecer.
Com todo o prazer ouço V. Ex·. nobre
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu também.
quando discordo de V. Ex·. ~ofr() muito. E
é com esse sofrimento que ouso tentar expli·
car melhor o meu ponto de vista. V. Ex· viu
que aqui foi feita, de início - não sei se
V. Ex· já estava presente- uma intervenção
pelo nobre Senador Leite Chaves~ Ele. sim,
considerava inconveniente o deferimento da
convocação. Depois. o Líder do Governo e
outros Líderes de Partido falaram na necessidade de trazer S. Ex· em regime de urgéncia.
Isso não existe.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex·
tem toda a razão. 'Isso não existe.
O Sr. Jarbas Passarinho - É para isso
que estou chamando a atenção. Como o Líder
do Governo usou a palavra em seguida, dizendo que. ao contrário de se retardar a vinda
da Ministra. porque ela poderia ter trinta dias

para

faz~-lo,

S. Ex• viria já a partir do dia

4 próximo, pensei ser esta sotução melhor.

Qual é a razáo da convocação pelo ilustre
Senador Jamil Haddad?_ Que ela viesse pe·
rante o Plenárío dar esclarecimentos a respei·
tO das medidas adotadas pelo Governo, ucom
relação à liquidez dos ativos financeiros. à
nova sistemática de reajuste de preços e salários e à criação-de impostos sobre saque nas
cadernetas de poupança". Ora, isso. no uni·
verso das medidas econômicas tomadas. t
muito-pouco. Já vi várias vezes convocada
a Congresso, desde 1967. quando tive a oportunidade de debater com o entáo jovem, mas
já brilhante Deputado Mário Covas. a política salarial do Governo que eu _representava.
E era fácil o_ Ministro se poupar. Se o Presidente da Casa realmente for um fiador do
Regimento. não-vai pennitir interpelações fora do elenco do requerimento.
OS!!. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex·
me pemiite um ·contiá:-af>3rte?
O Sr. 'Jarbas Passarinho isso que_ eu queria dizer.

Não. Era só

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não me
lembro se V. Ex· estava presente. mas nor*-almente V. ·Ex· está aqui sempre presente.
raramente está ausente.
- O Sr. Jarb.S-.PaSSarlriho_- Nós somos das
Sextas-feiras_.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quando
veio o Ministro Vicente Fia lho-. eu havia feifo
um requerimento específlco sobre o problema do setor de energia elétrica, e aqui foram
feitas várias perguntas a respeito do Proál·
cõol. Levantei inclusive a Seguinte questão:
- ··sr. Presidente. se a convocação foi sobre
um determinado assunto, cumo estamos desbordando para outro?" E o Presidente res·
pendeu: - "Se o Ministro quer falar sobre
outro assunto, S. Ex• tem-todo o direito".
. E era o Presidenté "'"Nelson CarnêirO. que
Continua P.résidente do Senaâo.
O Sr. Jarbas Passarinho --Se V. Ex· me
permite que eU terniiné o ·aparte diria -que
voto pela convocação. e a Ministra pode anteéip~r-se.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
.:...... A Mesa e_sclarec_e. que durante o encami·
nhamento o Regimento n.ão permite apartes.
Corno V. Ex• foi nominalmente citado, a_ presidência foi condescendente.
~--o Sr. JarbaS Passarinho- Eu estava desa·
tento e achava que o nobre Se.nador Jutahy
Magalhães ~tivesse _di~cutin~o a matéria.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu tam·
bénl imaginava que esUVese·aqui discutindo.
O nobre .Senador Jarbas Passarinho tem
razão: não se pode falar em regime de urgência._ porque a Ministra tem trinta dias para
esCOlher a data que lhe for mais conveniente.
CaSo S. Ex-.- esteja interessada em vir de imedidato, esconlherá a data mais próxima da
aprovação do requerimentO. Não impede a
Ministra de vir logo. Caso S. Ex· queira falar
além do assunto que está nO requerimento.

Março de I99ÍJ

dentro do precedente já estabelecido pelo
Presidente Nelson Carneiro. também poderá
falar.
Poderemos aprovar o requerimento e S.
Ex• virá aqui, democraticamente, dentro das
normas constitucionais e regimentais. pa"i'a
atender à convocação do Senado.
O Sr. JoáoMenezes-Sr. Presidente, peço
a palavra.

OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, por cinco minutos. para encaminhar a votação.
O SR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente.
Srs. Senadores, a discussão é simples, porque
o assunto está estabelecido na Constituição.
no art. 50 e seus parágrafos, bem como no
Regimento-Interno. no art. 397 e seguinteS.
A convocação da Ministra de Estado é uma
convocação normal, é uma convocação legal,
contra a qual nada se tem a opor. Apenas
há um fato novo. Houve quase que uma correspondência entre o desejo de a Ministra
Vir prestar esclarecimentos a esta Casa e a
entrada em votação do requerimento do nobre Senador Jamil Haddad.
Tenhõ certeza de que se o Sr. Senador Jamil Haddad estivesse presente. S. Ex• retira·
ria esse documento, porque o que pede se
tornará efetivo em menor prazo: Como está
o requerimento, S. Ex• v·em para falar. exclusivamente. sobre a liquidez dos ativos finaitceiros, a nova -sistemática de reajustes dos
preços e salários e a criação de impostos sobre
as cadernetaS de poupanças·. É só sobre esses
assuntos que ela virá falar. se aprovado este
requerimento. Se S. Ex• vít!f- aqui eSj)Oiltaneamente. a discussão seria ampla, e o Sena·
do satisfaria a sUa Cüriosidade em todos os
pontos desse "pacote"~ dessas medidas econômicas postas em discussão.
Esta é a única diferença. Penso que não
temos qualquer oposição a esse requerimento, mas me parece que o caminho mais certo
ou mais positivo é. realmente.- o compar~·
cimento da Ministr~_~lia Cardos<? d~ ~ello,
espOntaneamente.
E como há esse casamento entre o comparecimento espontâneo e o requerimento, pa·
·rece-me que vamos chegar a um termo c_omum. S. EX' virá. talvez antes do prazo de
30 dias que este Regimento lhe oferece.
Poderia S. Ex· vir ·dentro de 30 dias mas.
como já manifestou o eminente Líder. só não
virá entre os dias 27 e 4. Portanto, brevemente estará no Plenário do Senado. e discutirá a matéria requerida. Ou. talvez. se S.
Ex• entender, poderá abrir a discus.<;ão- em
outros quadrantes.
_
Nestas condições. não vejo qualquer incongruência eiltre O requeriinento e o ped-idO
da Ministra. e apenas um casamento do interesse de vir prestar esclarecimentos ao Co-ngresso Nacional. (Muito bem!)
O SR. MÃRIO COVAS- Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar a votação.

