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das projetos de infra~estrutura econômica até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento)

dos recursos previstos para os respectivos
fundos.
§ z~ No caso de produtores e empresas
beneficiárias de fundos de incentivos regia·
nais ou setoriais, a concessão de financiamen·
tos de que trata esta Lei fica condicionada
à regularidade da situação para com a Comis·

são de Valores Mobiliários -

CVM, e os

citados fundos de incentivos.
Art. 5"' Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por:

I -Norte, a região compreendida pelos
Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Roraima, Rondônia e Tocantins;
-11- Nordeste, a região abrangida pelos

Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Giande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, além da parte do
Estado de Minas Gerais incluída na área de
atuação da Sudene:
IH -Centro-Oeste, a região- de abrangência dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;
IV- Semi-árido, a região inserida na área
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, comprecipitação pluviométrica, média anual igual ou
inferior a SOOmm (oito_centos milímetros), de-finida em portaria daquela autarquia.

a mesma sistemática.ãdotada na transferência
dos recursos dos Fundos de Participação dos
estadOs, do DistritO Federal e dos municípios.
Parágrafo único. A Receita Federal informará mensalmente às instituições financeiras
federais de caráter regional a soma da arrecadação do imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, o valor das liberações
efetuadas para cada Fundo, bem como a previsão de datas e valores das 3 (três) liberações
imediatamente subsequentes.
Art. 8q Os Fundos gozarão de isenção
tributária, estando os seus resultados, rendimentos e operaçóes de financiamento livres
de qualquer tributo ou contribuição, inclusive
o imposto sobre operações de crédito, imposto sObre rendq e proventos de qualquer natureza e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.
Art. 9" A critério das instituiçõeS financeiras-federais de caráter regional, poderão
ser repassados recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste_
e Centro-Oeste a ba"ncos estaduais com capa·
cidade técnica comprovada e com estrutura
operacional e adminiStrativa aptas a realizar,
em segurança e no estrito cumprimento das
diretrizes e normas estabelecidas, programas
de crédito especificamente _criados c-om essa
fínãlidade.

111 - Dos Recursos e Aplicações

IV - Dos Encargos Financeiros

Art. 6? Constituem fontes de recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste _e Centro-Oeste!
I -3% (três por cento)_ do produto da arrecadação d_o imposto sobre renda e proven·
tos de qualquer e do ImpostQsobre Produtos
Industrializados, entregues pela União, na
forma do art. 159, inciso I, alínea c da Constituição Federal;
11- os retornos e resultados de suas aplicações;
IH - o resultado da remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados, calculado com base em indexador oficial;
IV- contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens, concedidos por entidades do direito público Ou privado, nacionais ou estrangeiras;
V- dotações orçamentárias ou outros re:ursos previstos em lei.
Parágrafo único. Nos casos dos recursos
previstos no inciso· I deste artigo, será observada a seguinte distribuição:
I -0,6% (seis décimos por cerito) para o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte;
II -1,8% (um inteiro-é áifà décímos por·
cento) para o Fundo Constitucional de Financiamento do do Nordeste; e
III - 0,6% (seis décimos por cento para
o fundoconstitucional do Centro-Oeste.
Art. 7? As liberações, pela Secretaria do
Tesouro Nacional, dos valores destinados a
cada um dos Fundos ora instituídos, serão
feitas diretamente em favor um das instituições financeiras federais de caráter regional,
nas mesmas datas e, no que couber, segundo

Art. 10. Os financiamentos concedidos
com recursos dos Fundos Constitucionais de
FinanciameiliO-do Norte, Nordeste e CentroOeste estão sujeitos ao pagamento de juros
e encargOS de atualização monetária".
Art. 11. As atividades prioritãrías e de
relevante interesse para o desenvolvimento
econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro· Oeste terão reâução de encargos financeiros referentes e juros e atuali·
zaçâo monetária.
§ 1? Para efeifo do benefíCio preVisto
neste artigo, deverão ser estabelecidas faixas
dífere_nciadas de prioridades e d_e ~ncargos
finanCeiros, de acordo com a natureza do em·
preendimento, a finalidade dos financiame_ntos, a localização e o porte da empresa financiada.
§ 29 Os benefícios previSt_Os- neSte _ãi-tigo
serão concedidos exclusivamente a produtores ihdividuais e empresas brasileiras de capital nacional.
§ 39 Sem prejuízo dã.s m:edidas judiciais
cabíveis, -iriclusive de natureza executória, o
mutuário fica sujeito, no caso de. desvio na
apiicação dOS-recursos, à perda de todo e
qualqu(!r_!J_enefício financeiro, especialmente
os relativos a juros e atualização monetária.
Art. 12. _As taxas de juros; nestas incluídas cOmissÕes quaisquer _outi-as remunerações, direta ou lnàii-efiiiiú!nte-referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores
·
a 8% (oito por cento) ao anO.
V - Da Administação

e

Art. 13. A administração de cada um dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
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Norte, Norte _e Centro-Oeste será distinta e
-ãutônoma e, observadas as. atribuições pre~
vistas. nesta lei, será exercida respectivilmerite
pelos seguintes órgãos:
I - Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e
l i - instit_uiçfto financeira- federal de çaráter regional.
Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo
das Superintendências de Desenvolvimento,
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
I ---Aprovar os programas de financiamento de cada fundo, harmonizando-os -com
os planos regionais de_ desenvolvimento, à
vista de proposta da respectiva instituição fínanceira federal de caráter regional;
H -indicar providências para compatibilização das respectivas aplicações com as
ações das demais instituições- -de desenvol·
vimento regional; e
III- avãliar os resultados obtidos.
Parágrafo único- Até o dia 30 de_ outubrode cada ano, as instituições financeiras federais de caráter regional encaminharão, à
apreciação do Conselho Deliberativo -darespectiva superintendência de desenvolvimento regional, a proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de fínã:nci:i-menta para o exercício seguinte, a qual será
aprovada até 15 de dezembro.
Art. 15. São atribuições de cada uma das
instituições fin-anceiras federais em caráter
regional, nos termos da lei:
I - gerir os recurs-o-s;11- definir no"rmas, procedimentos e con·
dições operacionais;
~
Ui- enquadrar as propostas nas faixas de
encargos, fixar os juros e_deferir os créditos;
IV- formalizar contratos de repasses de
recursos para outras instituições credenciadas
como agentes financeiros do Fundo;
V -prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e estado dos recursos
e aplicações; e
VI- exercer outras atividades Inerentes à
função do órgão administrador.
Art. 16. O Banco da Amazónia S.A. BASA, o Bail.Co-do Nordeste do Brasil S.A.
- BNB e o Banco do Brasil S.A, - BB
são os administradores do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte..,....- FNO,
do Fundo ConstitudOilal de Financiamento
do Nordeste - FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centi-0-0ciite
FCO, respectiva.mente.
§ 1~ O Banco--dó Brasil S.A., transferirf
a administração, património, operações e recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste---:- FCO para o Banco
de Desenvolvimento; do Centro-Oeste, após
sua instalação e entrada em funcionamento,
conforme estabelece o art. 34,_§ 11, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 29 Obedecida ã trahsferência prevista
no parágrafo anterior, os recursos do_ Fundo
Constituciõõal de Financiamento do Centro·
Oeste - FCO poderão, a critério do Banco
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, ser_ re-

=-
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passados a bancos oficiais federais que atendem aos requisitos do art. 9~ desta lei.

Art. 17.

Cada instituição financeira Fe-

deral de caráter regional fará jus à taxa de
administração de até 2% (dois por cento) ao
ano, calculada sobre o património líquido do
Fundo respectivo e apropriada mensalmente.
Parágrafo úilico. Na aplicação -dos recursos, as instituições financeiras federais de_ caráter regional e os agentes financeiros credenciados poderão cobrar dei credere compatível

com os riscos assumidos pelos financiamentos
concech"dos e adequado_à função social de
cada tipo de operação, respeitados os limftes
de encargos fixados no art. 12 de_sta lei.
VI- Do Controle e Prestação
De Contas

ArL 18. Cada Fundo terá contabilidade
própria, registrando todos os atos e fatos a
ele referentes, valendo-se, para tal do sistema
contábil da respectiva instituição- finãnceira
federal de caráter regional, no qual deverão
ser criados e mantidos subtítulos específicos
para esta finalidade, com apuraçãO de resultados à parte ..
Art. 19. AsJnstituiçdes financeiras federais de caráter regiOJJ.al farão publicar semestralmente os balanços dos respectivos Fundos, devidamente auditados.
Art. 20. Cada instituição financeíra federal de caráter regional apresentará, semestralmente, ao Conselho Deliberativo da superintendência de desenvolvimento de_sua_respectiva região, relatório circustanciado sobre
as atividades desenvolvidas_ e os resultados
obtidos.
§ 1Y O exercícíO firiinCC:irõ de cada Fundo coincidirá com o ano civil, para fins de
apuração de resultados e apresentação de relatórios.
§ 2~ -- Deverá ser contratada autíditoria
externa, às expensas do Fundo, para certificação do cumprimento das disposições constituciomi1S e legais estabelecidas, além do exame das contas e outros procedimentos usuais
de auditagem.
§ 39 Os_bancos administradores deverão
colocar-à disposições dos orgãos de fiscalização competentes os demonstr;tivos, com
posições de final de mês, dos recursos, aplicações e resultados dos Fundos respectivos.
§ 4° O balanço, devidamente auditado,
será encaminhado ao Congresso Nacional,
para efeito de fiScalização e controle.
Vll - Das Disposições Gerais
E Transitórias
Art. 21. Até a aprovação da proposta
prevista no incis-o I do art. 14 desta lei, ficam
as institUições financeiras federais de caráter
regional autorizadas a aplicar os recursos dos
respectivos Fundos de acordo com as diretrizes gerais estabelecidas no art. 3" desta lei.
§ 19 Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir
da publicação desta lei, as instituições financeiras federais de caráter regional apresen·
tarão, aos Conselhos Deliberativos das respectivas superintendências de desenvolvimento regional, as propostas de programas

de fín_ãiiGiam-e_nto de que trãta o parágrafõ
único do art. 14 desta lei, as quais deverão
ser aprovadas até 60 (sessenta) dias após o
recebimento.
-§ 2-? As· operações realizadas antes da
aprovação do que trata o parágrafo anterior,
pelas instituições financeiras federais de caráter regional, com o.s recursos dos Fundos
Consti_t_uJ;;ionais de Financiamento do Norte,
Nordeste __e Centro-Oeste, ficam ao abrigo
desta lei, inclusive para efeito de eventuais
benefícios financéil'CYS~ Art. 22. _ Esta lei_ entra em vigor na data
de sua publicação:
Art. 23. Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1989; 168~ da
Independência e 101° da República. - ANTÔNIO PAES DE ANDRADE - Paulo César
Ximenes Alves -Ferreira - J.oão ~lves Filho.
- - - PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 154, DE 1991
Altera a redação do inciso I do art.
13 e dos caputs dos art• 14 e 20, da Lei
- n~ 7.827, de 27-9-89, que regulamenta o
art. 159, inciso I, alínea c, da ConstitUição Federal, institui O-Fundo Constitudonal do Norte- FNO, o Fundo Constitucional do Nordeste - FNO, o Fundo
Constitucional do NOrdeste - FNE, e o
Fundo CQnstitucional de Financiamento
do Centro~Oeste- FCO, e dá ou_tras_prov idêiidã:s.
()o_C_ong_resso Nacional decreta:
Art. 1" Dê-seao inciso J do art. 13 e aos
caputs dos arts. 14 e 20 da-Lei n~' 7.827, de
27~9-89, as seguintes redações:

Art. 13. . ................................. .
• • • • '' n-,-,..._., "<~~.ooo·u ,_,_,n_,,~ ..~ ''r~<rno • ••• •-<'",,,,,

0

I - Conselho Deli_!,_erativo das Superintendências de Desenvolvimento das
Regiões Norte e Nordeste; e Conselho
de Desenvolvimento _da Região CentroOeste, vinculado à Secretaria de DesenvÕivlmento Regional- SDR;
-Art. 14. Cabe ao_ Conselho Deliberativo das Superintendências de Desen-.
volvimento das Regiões Norte e Nordeste e ao Conselho de Desenvolvimento
d_Q_Centro-Oeste, vinculado a Secretaria
d~ Des~nvolvimento Regional - SDR.
Art. 20. Cada instituição financeira
federal de caráter regional apresentará,
semestralmente, ao Con.selho Delibera~
ti vo de sua respectiva regiãO, e ao Conselho de Desenvolvimento do Centro-Oeste, vinculado à Secretaria -de Desenvolvimento Regiorial- SDR, relatório Circunstanciadp sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obti,dos.
Art. 29 · Esta 1ei entra e-in vigor na data
de sua publicação.
-Art. 3° RevOgam-se as _disposições em
contrário.
J~cação

No contexto da elaboração da nova Constituição da República, foi criado o Fundo
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co-nstitucional de DesenvolVimento do Centro-Oeste (FCO); irilpOrtante mecanismo financeiro para o desenvolvimento regional,
cujas dotações equivalem a 0,6% (seis décimos por cento) da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer-natureza e sobre produtos industrializados.
Após a regulamentação desse FCO atfa vés
da Lei n" 7.827,-"de 27-9-89, teVe íri(cío
1990 o financiamento de projetoS ãgropecuá~
rios, industriais e outiôs que viabilizaram a
implantação de empreendimentos produtivos
na região.
Não obstante, a ope~acionalização desse
FCO para finand~nnento de novos projetos
em 1991 encontra-se paralizada em razão da
inexistência do_Conselho Delibáativo do
Ceiltro~OestC._(eXtinto -j~tamente co.m ·a-Sudeco), fórum competente para aprovar normas anuais- de operacionalização, conforme
estabelece o art. 14 da referida lei.
Com esse_impasse, o Banco do Brasil S/A,
vem financiando projetos protocolados e não
contratados em 1990, encerrando-se essa prática, entretanto, no dia 3Q de abril próXimo.
Objetiva-se com a criaÇão _desse órgão
preencher a lacuna atualmente existente... que
vem inviabilizando a concessão dos benefícios c: financiamentos do FCO parã a região.
Sala das Sessões, 22- de maio de 1991. Senador Rachid Saldanha Derzi.

em

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.827, DE 27 DE
-SETEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
c, da Constituição Federal, institui o Fun- ·
_do Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO~ o Fundo ConStitudonai
de Financiamento do Nordeste- FNE,
e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste- FCO, e dá outras providências.
O Presidente. da Câmara dos Deputados,
no eXercfcio do cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. lo Ficam criados_o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte --FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordete - FNE, e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste- FCO,
para fins de aplicação dos recursos dç que
trata a alínea c do inciso I do art. 159 da
Constituição Federal, os quais se organizarão
e f_!.Incionarão nos termos desta lei.

I - Das Finall~ades e
Diretrizes Gerais
Art. 2" Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste têm por objetivo contiibuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões
Norte, Nordeste e Centro~Oeste, através das
instituições financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de programas
de financiament()__ aos setores produtivos, _e!D
cOnsonância cóm oS respectivOs planos- regionais de desenvolvimento.
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§ 11' Na aplicação de seus recursos, os
Fundos Constituciõriais- de Financiamentos
do Norte, Nordeste e -Centro-Oeste ficarão
a salvo das restrições de controle monetário
de natureza conjuntural e deverão destinar
crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas instituições financeiras, em função
das reais necessidades das regiões beneficiá-

agroindustrial das regiões Norte, Nordeste
e Centro-OeSte~
__ __
_
- §--1 9 NO caso de ár~M pioOeiràs'e <ie expansão da Froriteira Agrícola das regiões
Norte e Centro~OeSte, podefáo ser financia~
dos projetos de infra-estrutura econômica até
o liinite d~ 25% -(Vhlte e cfuCo Por cento)
dos recursos previstos para os respectivos
rias.
fundos.
§ _zo _No caso de produtores e empresas
§ 2" No caso da região Nordeste, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nor- beneficiáriãS--de fundos de incentivos regionais ou setoriais, a concessão-de filiãriciamendeste inclui a finalídade específica de finantos de que trata esta lei fica- cOridíciOnada
ciar, em condições compatíveis com as pecuà regularidade da situação para c-om a Comisliaridades da área,atividades económicas do
são de Valores Mobiliários- CVM e os citasemi-ãiiJo, às quais destinará metade dos redos fundos de incentivos.
cursos ingressados ·nos termos do art. 159,
Art. 5o Para efeito de aplicação dos reínciso I, alínea c, da Constituição Fe-dirat: cursos, entende-se por:
Art. 3~ Respeitadas as disposições dos
I - Norte, a região compreendida pelos
Planos Regionais de Desenvõlvimento, serão
Estados dó Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
observadas as seguintes diretrizes na formuRoraima~ Rondônia e Tocantins;
lação dos programas de financiamento de ca11- Nordeste, a região abrangida pelos
da um dos fundos:
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
.~ 1- concessão de firiancf:imeni:os exclusi~
Grande do Norte, Parafba, Pernambuco,
vamente aos setores produtivos das regiões
Alagoas, Sergipe- e Bahia, além da parte do
beneficiadas;
Estado de Minas Gerais incluída na área de
11 -ação integrada com instituiçôeS fede~
atuação_ da Sudene;
rais sediadas nas regiões;
UI -Centro-Oeste, a região de abraO&,énIII -tratamento preferencial às atividades
cia dos Estados de Mato Grosso: Mato Grosprodutivas de pequenos e miniprodutores ruso do Sul, Goiãs e Distrito Federal;
rais e pequenas e microempresas. às de uso_
IV- Semi-árido, a reg"ião inserida na área
intensivo de matérias-priinas e mão-de-obra
de atuação da Superintendência de Desenvollocais e as que produzam alimentos básicos
para consumo da população, bem _como aos _ vimento do Nordeste ~SUDENE, comprecipitaç~o pluviométrica média anual igual ou
projetos de irrigaçãO, qúandO púúmcentes
inferior a 800~m (oitocentos milímetros), deaos citados produtores, suas associações e
finida em portaria daquela Autarquia.
cooperativas;
IV -pre'servação do meio ambiente;
V- adoção de prazos e carência, limites
de fmanciamentO, juros e oUtros encargoS diferenciados _ou favorecidos, em função dos
aspectos sociais, econômicoS~ tecnológicos e
espaciais dos empreendimentos;
VI -conjugação do crédito com a assistência, técnica, no caso de setores tecnologi·
camente carentes;
VII- orçamentação anual das aplicações
dos recursos;
VIII - uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com limitação
das responsabilidades de crédito por cliente
ou grupo econômico, de forma a atender a
um universo maior de beneficiáríõS e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia- e ietorno às aplicações;
IX- apoio à criação de novos centros, ati~
vidades e pólos dinâmicos, ·notadamente em
áreas interioranas, que estiinulem a redução
das disparidades intra-regionais de renda;
X- proibição de aplicação de recursos a
fundo perdido.
11 - Dos Beneficiários
Art. 49 São beneficiários dos recursos
dos Fundos Constitucioilals--de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro~Oeste os produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção que
desenvolvam atividades produtivas nos seto~s agropecuário, mineral, industrial e

ITI - D~~ ~ecursos e ~plicações
Art. 6~ COnstituem fontes de recursos
dos Fundos ConstituciOriais de Financiainen~
to do Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
I -3% Qxes pó r Cerii:o) do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer naturezà e do Imposto sobre
Proc!_utos Industrializados, entregues pela
Uiiião, na forma do art. 159, incisO!, alínea
c d_a_ConStituiÇão Federal;
---li os reTornos e resultados de suas aplicações;
111- o resultado da remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados, calculados com base em indexador oficial;
IV- contribuições, doações, fipanciamentos e recursos de outras origens, concedidos por entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
V -dotações orçamentárias ou outros recursos previstos em lei.
Parágrafo único. Nos casos dos recursos
previstos no inciso I deste artigo, será observada a seguinte distribuição:
I-0,6% (seis décimos por cento) para o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte;
IT--1,8% (um inteiro e oito déciiitos por
cento) para o Fundo Constitucional de Financiamen~o do Nordeste; e
ill-0,6% (seis décimos por cento) para
o Fundo Constitucional de Financiamento do
Cento-Oeste~-
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Art. 7" As liberações, pela Secretaria do
TesoUro Nacional,_ dos valo:çesdéstinados a
cada um dos Fundos ora ínstituídos, serão
feitas diretamente em favor -das instituições
financeiras federais de caráter regional, nas
mesmas datas e, no que couber, segundo a
mesma sistemática adotada na transferência
dos recursos dos Fundos de Participação dos
'estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Parágrafo único.- A Receita Federal infOrriiará mensalmente _às _it;tstituições financeiras federais de caráter regíona1 a soma da
arrecadação do Imposto Sobre Renda e proventos de qualquer natureza e do imposto
sobre Piodutos Industrializados, o valor das
liberações e"fetuadas para- cada Fundo, bem
como a previsão de datas e valores das 3 (três)
liberações imediatamente subseqüentes. Art. 89 Os Fundos gozarão de isenção
tributária, e"stãndo os seus resultados, rendimentos e operações de financiamerito livres
de qualquer tributo ou contribuição, inclusive
o Imposto sobre Operações de Crédito, Imposto sobre Renda e proventos de qualquer
natureza e as contribuições do PIS, Pasep,
Fínsocial.
Art. 9o A crítério das instituições finan.ceiras federais de caráter region-al, poderão
ser repassados recursos dos FundOs Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste a bancos estaduais com capacidade técnica comprovada e com estrutura
operacional e administrativa aptas a realizar.
em segurança e no estrito cumprirriento das
diretrizes e noiinas estabelecidas, programas
de crédito especificamente criados com essa
finalidade.
IV- Dos Encargos Financeiros
Art. 10.. _Os financiamentos concedídos
com recursoS dos FundoS COllstitucioD.ais de
Financiamento do Norte, Nordeste -e CentroOeste estão sujeitos -ao pagamento de juros
e encargos de atualização monetária.
Art. 11. As atividades prioritárias e de
relevaqte interesse para o desenvolvimento
econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão redução dé encargos financeiros referentes a juros e atualização monetária.
§ 19 Para efeito do benefício previsto"
rieste artigo, deverão ser estabelecidas faixas
diferenciadas de prioridades e de enca_rgos
financeiros, de acordo com a natureza do empreendimento, a finalidade dos financiamentos, a localização e o porte da empresa financiada.
§ 29 Os benefícios previstos neste artigo
serão concedidos exclusivamente a produtores individuais e empresas brasileiras de capital nacional.
§ 39 Sem prejuízo das medidas judiciais
cabíveis, inclusive de natureza executória, o
mutuário fica sujeito, no caso de desvio na
aplicação dos recursos, à perda de tod_o e
qualquer benefício financeiro, especialmente
os relativos a jUros e atualiZação· monetária.
Art. 12. As taxas de juros, nestas incluí4
das cotni~sões e quaisquer outras remunera-
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ções, direta ou indiretament~ referidas à concessão. de crédito, não poderão ser superiores
a 8% (oito por cento) ao ano._
V-

Da Administração

Art. 13. A a_dministraç'ão década um dos
Fundos ConstituciOnais de Financiamento do
Norte, Nordéste é Centro-oeSté será distinta
e autônomª- e,_ obtõervadas ~s. a:t~ibuições previstas nesta.lei, s.erá exercida ~e$pectivamente
pelos seguinte~ órgãos:

, , 1.--:- Cp!J.seJho~De:liberativo das Sepf:riõteridência:; de DesemrolVirD.eõto dãs-regíóes Nor-

te, Norde.ste'e éênúo-Oêsti; e

l i - instituição financeira federal de caráter regiorial.
-Art. 14. Cabe ao Con_selh_o_Deliberativo

das Superintendências de- DeSenvolviffiento
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
I - aprovar os programas de financiamento de cada Fundo, harmonizando-os com os
planos regionais de desenvolvimento, à vista
de proposta da respectiva inStituição financeira federal de caráter regional;
11- indicar providências para compatibilização das respectivas aplicações com as
ações das demais instituições de desenvol·
vimento regional; e

menta do ~J!tro-Oeste- FCO para o Banco
de Desenvolvimento do_ Centro-Oeste, apOS
sua instalação e entrada em funcionamento~
conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato
das Disposições Constitucioriais Transitórias.
§ 29 Obedecida a transfer~ncia prevista
~o parágrafo anteiior, os recursoS do Fundo
Constitucional de FinaiicíamCnto-da CentroOeste- Fco-poderão, a critério--do Bãnco
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, sf:r repassados a bancos oficiais federais que atendam aos requiSitos _do art. 9~ desta lei.
Are 17.- Ca:da instituição financeira federal de caráter regional fará jus à taxa 'de
administração de até 2% {dois por cento) aO
ano, calculada sobre o patrimônio líquido do
Fundo respectivo e apropriada mensalmente.
Parágrafo úilico. Na aplicação dos recursos, ·as-instituiçõeS financeiras federais de caiáter regional e os agentes financeiros creden,ciados poderàõ -cObrar dei cre4ere compatível
Com os riScOs assumidos pelos fiiianciamentos
.concedi~Qs. e .açl~qu~d9 à_ f_un_s:ã_o social de
cada tipo de operação, respeitadoS os limites
de encargos fixados n~ ~- 12 ~esta lei.
VI - Do_ Controle e Prestação
de Contas

i l l - Avaliar os Resultados Obtidos

Art. 18. Cada Funáo teiá contabilidade
Parágrafo único. Até o cj:ia 30 de outubro
própria, registrando todos os at_os .e fatos a
de cada ano, as instituições financeiras fediele referentes, valen_do-se, para tal, do sistera:is de caráter regional encaminharão à
ma contábil da _respectiva instituição finanapreciação do Conselho Deliberativo da r~s ceira federal de caráter r.egion<\-1, no qual depectiva superintendência de desenvolvimen- verão ser criados e mantidos subtítulos espeto regional, a proposta de aPlicação dos recíficos para esta finalidade, com apuração de
cursos relativa aos programas de financiaresultados à parte.
mento para o exercício seguinte, a qual será
_ Art. 19. As instituições financeiras fedeaprovada até 15 de dezembro.
rais de caráter regional farão publicar semesArt. 15. São atribuiçõeS de cada uma das tralmente os balanços dos respectivos F uninstituiçõ_es finanCeifãs-federaís do-caráter re.: dos, devidamente auditados.
gional, nos termos da lei~
ArL..20. Cada instituição financeira feI - gerir os recursos;
deral de caráter regional apresentará, semesI l - defiiiir normas, procedimentos e con- tralment~. ao Conselho Deliberativo, da sudições _operacionais;
perintendência de desenvolvimento de sua
respectiva região, relatório circunstanciado
Ill -enquadrar as propostas nas faiXas de
sobre as atividades_desenvolvidas e os resultaencargos, fixar os juros e-deferir os créditos; dos obtidos.
IV- formalizar contratos de repasses de
recursos para outras instituições credenciadas
§ 19 O exercíCio finariCeiro d6 cada Funcomo agentes financeiros do Fundo;
do coincidfi'á oom o ano civil, para fins de
apuração de resultados e apresentação de reV - prestar contas sobre os resuitados allatórios.
cançados, desempenho e estado dos recursos
e aplicações; e
§ 2~ Deverá ser c;ontratadã. auditoria exVI- exercer outras atividades inerentes à terna, às expensas do Fundo, para certificação do cumprimento das disposições constifunção de órgão administrador.
tucionais e legais estabelecidas, além do exaArt. 16. O Banco da Amazônia S.A. BASA, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. me das contas e ·outros procedimentos usuais
- BNB e o Banco do Brasil S.A. - BB de-aUditagem.
são ·os administradores do Fundo Constitu§ 3~ Os bancos administradores deverão
cional de Financiamento do Norte__- FNO,
colocar à disposição dos órgãos de fiscalizado Fundo Constitucional de Financiamento
ção competentes os demonstrativos, com podo Nordeste - FNE e do Fundo Constitu:
sições de final de mês, dos recursos, aplicacional de Financiamento do CentroaOeste ções e resultados dos Fundos respectivos.
FC0 7 respectivamente·.
§ 49 O balanço, devidamente auditad~
§ 1" Õ Banco do Brasil S.A. transferirá
a administração, patrimônio, operações e re- - será encaD'1i!;!;_.çoüO ap Congresso Nacional'
'_
cursos do Fundo Constitucional de Financia- para efeito de fiscalização e controle.
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VII - Das Disposições Gerais
e Tr8nsitóriãs

Art. 21. Até a aprovação da proposta
ptevisJa no inciso I çlq art. 14 desta lei, fícaffi
as ihstituiçõeS financeiras federais de caráter
regional autorizadas a aplicar os recursos dos
respectivos Fundos de acordo com as diretrizes gerais estabelecidas no art. 39 desta lei.
§ 19 Dentrode60(sessenta)dias,apartir
da publicação desta lei, as instituições fiiiariceiras federais de ..c_aráte.r regional apresentarão, aos Conselhos Deliberativos das (eS·
·p~ctiv.as superintendências de_desenvolvi~n~o_ regional, as propostas de programas
de financianlento de que trata o parágrafo
único do art. 14 desta lei, as quais deverão
ser aprovadas até. 60 (sessenta). dias. após o
recebimento.
§ 2" As operações realizadas antes da
aprovação de que trata o parágrafo anterior,
pelas instituições financeiras federais de caráter regional, com os recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
NorQeste e ç~Q.tro-Oe~te, ficam ao -abrigo
des~a ~ei,.ip.clusiv,e para efeito de eventuais
benefícios financeiros.
~rt. 22_. Esta lei entra ·em- Vigor-na: da!a
de sua publicição.
·
Art. 23. Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasflia, 27 de setembro de 1989; 168? da
Independência e 101 ~ da República. --~ -~N
TÓNIO PAES DE ANDRADE- Paulo César
Ximenes Alves Ferreifa- João Alves Filho.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 155~ DE 1991

Altera dispositivo da Lei n~ 7 .976, de
27 de dezembro de 1989, que uDispõe
sobre o refinanciamento pela União da
dívida externa de responsabilidade dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas entidades da administração iridireta, e dl\ outras providên-

cias".

-

O COitgresso Nacional decreta:
Art. 1~ O art. 3~ da Lei n9 7.976, de 27
de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:--.
"Parágrafo único. O disposto no inciso I não se aplica no caso das dívid(ls
de responsabilidade da administração direta e indireta dos estados e dos municfpios,localizados- nas rf:giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que pagarão taxas
de juros inferiores em 20% (vinte por
cento) aos juros sul?racitado~;

-

··················-~···········~·······---t···-~-

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contráric
'
-- Justificação
A situação financeira-dos estados e.municípios, notadamente aqueles localizadO$ nas re-
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giões Norte, Nordeste e Centro~Oeste, é de
extrema carência, com elevado nível de endividamento e queda de receitas. Os investi·
mentes necessárioS em infra-estrutura social
básica têm sido Postergados, agravando a cada ano as péssimas condições de vida de suas
populações. O financiamento das despesas
mediante o_ pagamento de_ ju;ros_ a c~da dia
mais altos,-asfixia e desorganiza a adminis-

V- o pagamento semestral, pelo mutuário, no Banco do Brasil SIA, de uma comissão
de _iCfininistração, correspondente a 0,20%
(vinte ceittéSimos por cento) ao ano, calculada sobre o saldo devedor existente no últi~
mo día civil dos meses de junho e dezembro _
de cada ano, no vencimento e na liqüidação
do contrato.
_ -. , -

tração financeira daqueles estados e municípios.
Além do financiamento mediante títulos
que dão lugar a dívida mobiliária, cujOs encargos são causa e efeito da conjuntura inflacionária, os estados e municípios, em geral,
têm responsabilidade garantida pelo aval do
Governo Federal - , sObre um estoque -de
dívidas vencíveis a médio e longo prazos, estimado em US$_54 bilhões.
O presente projeto de lei, para o qual Contamos com o apoio dos ilustres membros do
Congresso Nacional, tem o objetivo de oferecer tratamento diferenciado rio refinanda~
mento da dívida externa perante a União_,
de entidades da administração_ direta e indir_e_ta, estadual ou municipal, com a cobrança
de taxas de_ juros inferiOfes enl :lO~vinte -por cento) àqueles pagos pelos respectivos
contratos externos, beneficiando os estados
localizados nas regiões reconhecidain.ente
mais carentes: Norte, Nordeste e CentroOeste.
-

Sala das Sessões, 22 de maio de 1991. Senador Márcio Lacerda. LEGISLAÇÃO~ UTADA

LEI N' 7.976, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1989

O SR: PRESIDENTE (Dirceu C3rneiro) ......:.
Os projetos lidOs serão publicados e remé~
tidos à comissão competente .. (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. PrimeirO Secretário.
Ê lido o seguinte: ·

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~ 30, DE 1991
Dti nova redação aos artigos que menciona do Regimento Interno

_O Senado F~derat_'r~:io(ve:,
Art. 19 O inciSo, I do_ ~f1igo ~54 _e _o caput
do artigo 155 do Regim,e:D.to.~nterno do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:_
"Art. 154.
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--somando-se a isso, a medida evitará os
usuais atropelos nas SesSões do Senado. que
têm, comumente·, ·o·seú final comprometido
pela exigüidade de teQipO frente ao horário
das sessões conjuntas, e, evitará, também,
o· retardamento das sessões do Congresso.
A estas raZOes, acrescente-se uma outra
de ordem j>rátiêá. Acolhendo a sugestão, esM
tará a Casa coil.Cedtmdo maiOr flexibilidade
àos senado~es para: a elaboração da pauta
de compromiSSoS eXternos, inclUsive audiências reuniõeS com autorídã.des executiVas
que, na maior p~e das vezes-, sãO agendadãs
para a parte da tarde.
Finalmente,· cumpre aduzir Qúe- nenhUm
prejuízo haverá para o regular desempenho
das atividades das comissões,_ porquanto, esM
tas poderã_o:: reO.nif-se Da pãite vespertina do
dia e em horário 'que vier a··se{ fixado pela
direção de cada qual.
No nosso entender e pelos motivos declinaM
dos, a proposta contribui para _a racionaliza-~ão e o aperfeiçoamento tanto da funç!o
p3rlã.mellt31- pràpriamen.te dita cOmo das missões políticas que lhe são correlatas.
Sala das Sessões, 22 de ~aio de 1991. Epitácio Cafeteira.

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ CArneiro)
-O projeto de- resolução que acaba de ser
lido ficará sobre a mesa durante três sessões,
a fim de receb_er _emendas, nos termos do
.•.••.•• -·. ~·· ... -- ·-· ..-.~--~··· ·~· ............. -.. ..•.•:r
art. 401, § 19 ,'do Regimento Interno. Findo
esse
prazo, será remetido às corqissóes com,Art. 155. A sessão ordinária terá petentes.
·
início 'de segundã a sexta-feira às nove Sobre a mesa, 'requerimento que será lido
horas, pelo relógio do plenário, presen- pelo Sr. Primeiio Secretário. .
tes no recinto, pelo menos um vigésimo
É lido o seguinte:
da composição do_Senado, e terá a dura- ·ção_máxima de quatro horas, salvo prorrogaçáo, ou no caso do, disposto nos artiREQUERIMENTO N9 208, DE 1991
gos 178 e 179."
Exm Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
Reputando de extrema importância 0 Redata da sua publicação.
lat6rio do Fundo das Nações Unidas para
Art. 3~ São revogadas as disposições em _ a_população, venho requerer a V. Ex~ a transcontrárió:
-= --- - -- crlÇão,~ nos- Anais· Cfestà-casa, do artigo ''0
Justificação
Fantasma Demográfico", publicado em o
Globo, de 20 do corrente.
-Com a presente iniciativa, pretendemos
Sala das Sessões, 22 de maio de 1991. submeter à consideração da Casa a conve- Nelson Carneiro.
niência de serem realizadas na pai-te matutina
do dia as sessões ordinárias de plenário.
O SR. PRESII)ENTE (Dirceu Carneiro)Várias-sâo-ãS-raiões que estão a recomen- De acordo com o art. 210 do Regimento Indar a medida.
temo, o requerimento lido será submetido
Em prime-iro lugar, pareci:-nos oportuno à Comissão Diretora.
·
estabelecer, no âmbito do Senado, horário
Sobre a mesa; requerimento que será lido
diverso daquele adotado pela Câmara dos peLo Sr. 19 Secretário.
Deputados para o mesmo fim, porquanto,
É lido e aprovado o seguinte:
isto possibilitará aos congressistas em geral
acompanhar o trâmite parlamentar das proREQUERIMENTO N' 209, DE 1991
posições de seu interesse, em ambas as Casas,
sem prejuízo da respectiva participação nos
Senhor Presidente
processos de discussão e votação das matéNos tCrmos -do ariÍgo- 43, incisO I do Regirias.
~ento l~lt~_Fn~, requeiro seja considerado de
Em segundo lugar, a ino \fação tem o mérito licença para tratamento de saúde, conforme
de facilitar a divulgaçao~ Pelã"1Inprensa, do atestado médico anexo, o período de 5 a 20
ocorrido ao longo do dia no meiO político, _do corrente.
bem assim das atividades desenvolvidas, na
~eâida em que haverá mais tempo disponível
Sala das Sessões! 22 de maio de 1991. para elaboração de crônicas e comentários.
Senador José Paulo Bisol.

I - ordináriaS, as realizadas de segun~
da a sexta-feira às nove horas.

6

Dispõe sobre o reímanciamento pela
União da dívida externa de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal_,
e dos municípios, inclusive suas entidades
da administração indireta, e dá outras
providências.

Art. 3~ Os contratos de financiamento e
refinanciamento de que trata esta lei serão
tir-Dlados pelo Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, e conterão, necessariamente, cláusulas_estipulando:

I - correção monetária e juros equivalentes àqueles pagos pelo Governo Federal nos
respectivos contratos externos;
11- vinculação das quotas ou parcelas referidas no artigo 159 da Constituição Federal,
em garantia;
Ill -pagamento integral dos juros, inclusive nos períodos de carência;
IV- demais cláusulas e condições usualmente pactuadas em negócios jurídicos da
e~écie;- e
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O SR. PRESIDENTE (Dii'ct!u CáineiroJaprovado o requerimento, está concedida a
licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)A Presidência comunica que, nos termos do
art. 254 do Regimento Interno, por ter recebido parecer contrário. quanto ao mérito, da
Comissão a que foi distribuído, o ProjetO de
Lei da Câmara n" 54, de 1990. que altera
redação do art. 932, da Lei n" 5.689. de 11
de janeiro de 73 - Códígo de Processo Civil
-deverá ser definitivãni.ente arquivado. Entretanto, de acordo com o disposto no parágrafo úniCO- do art. 254, fica aberto o prazo
de 48 horas, a partir deste momento, para
lnterpO-slçã-o de recursos, por um décimo dos
membros do Senado, no sentido da continuação da tramitação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento no 204, de 1991, lido na sessão anterior, de autoria do Senador Marco Maciel
e outros Srs. Senadores, solicitando seja o
tempo destinado aos oradores do expediente
da sessão de 21 de agosto do ano em curso
dedicado a homenagear a memória do ex-Se~
nadar Marco Freire. Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Vai-se passar, agora, à· votaçãO do Requerimento no 205, de 1991, instrufdo cQm parecer
favorável da Comissão de Relações exteriores e defesa nacional, na sessão anterior, de
autoria do Senador Odacir SoafeS, solídtando autorização para parfícipar da delegação
do Brasil-na 78~ reunião da Conferc;;ncia Internacional do Trabalho, no período de 5 a 26
de junho próximo, a-realizar-se em Ge-nebra.
Em votação o requerimento.
Os-Srs•.Senildores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, está concedida
a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu--Carneiro)Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·
BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores a idéia de retirar da pobreza o Vale
do São Francisco, a tra-ves do seu aproveitamento com múltiplas finalidades, vem desde
a visita do então MiniStro da Agricultura,
Apolônio Salles, ao Vale do Tennessee em
1944, onde em apenas onze anos uma autarquia federal- a TV A (Tennessu Valley Authority) -conseguira transforri:lar- uma área
sub_desenvolvida dentro dos Estados Unidos
numa de suas regiões mais ricas, mediante
a construção de trinta represas pequenas e
m~dias.

Dois anos mais tarde. chegava ao Brasil
um engenheiro da TV A para analisar a possibilidade de realizar um projeto semelhante
_n_o Vale do São Francisco e uma lei estabelecia_que, durante vinte anos, 1% de toda
a renda nacional seria destinada ao seu desenvolvimento.
A batalha do Ministro Apolônio Salles contóu com o apoio do Presidente Getúlio Vargas e_, em seguida, em continuação, com o
do Presidente D_utra. _
No entanto, 45 anos depois, além da construção de usinas hidrelétricas em torno de
Paulo AfOnso e-da represa reguladora de Três
Marias- cuTa frinç_ão foi desvirtuada, a única
obra sequer _aproximada ·cto objetivo de regularizar o rio foi a CohSttução da represa de
Sobradinho.
E_rn m.~morável discurso proferido na ses·
são de 23~9-1947, da Câmara dos Deputados,
o Deputado Luiz Viana Filhci já alertava:
__:'Nada, entretanto, menos exato, Sr. Presidente, do que se ter o problema do São Francisco ___ como questão regional, pois. antes e
acima de tudo, é uma das mais graves e mais
sérias questões nacionais, até porque - e
esse é um dos aspectos a que desejo inicialmente me referir - não é exagero repetir-se
·que OSáo Fniilcisco está morrendo, pois realmente as águas do rio estão minguando a
olhos vistos".
Para justificar sua preocupação invocava
a autoridade do Investigador Milnor Roberts, contratadO pelo Império, o qual verificou em 1879 ano que assinalou justamente
uma das maiores secas já observadas no Nordeste brasileiro - que a descarga mfnima
do rio São Francisco era de mil e cem metros
cúbicos por segundo. Em 1947, em época de
estiàgem ilõrni.al, de acordo com o Conselho
Nacional de Geografia, a descarga mínima
acusava apenas novecentos metros cúbicos,
numa evidê~~ia d_~ que o rio estava secando.
O tlustre parlamentar ressaltava ainda que
"há <~:inda o.utro f~~g que concorre poderosamente para agravar as-dificuldades da navegação do_ S~o Fran_ciSco. AO _r:n_e;;mo teQ1po
_em que diminuem as águas como _que corroem as margens, de r:nodo_que as terras caídas vão entulhar o leito, diminuindo dia a
dia sua profundidade; ganha em largura o
Cfue perde em calado".
Neste mesmo pronunciamento, fixou com
enorme lucidez os objetivos de tão grande
e generosa cruzada, quais sejam o aproveitamento da energia hidrelétrica, a navegação,
a irrigação, e ·o controle ou regularização
do curso das águas do rio, não deixando de
frisar que se fazia necessário "fiXàf, com
absoluto conhecimento, os planos que terão
de proceder à realização das obras .. , Lá nos
Estados Unidos, cada barragem da TVA é
o projeto de vários fins, e os engenheiros
da TV A escolheram-no não apenas para dar
navegação fácil ao rio e mai_or proteÇão possível contra as enchentes, mas para assegurar
muitos oUtros beneficioS, dOs quais a enúgia
é somente um deles. Cada barragem é parte
-de um sistema para todo o rio, das cabeceiras
à embocadura. A localização, as dimensões,
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o trabalho_ de_cada barragem está determinado em relação com _todas as demais e, assim, todo_ o potencial estimado do rio em
conjunto, pode ser aproveitado".
Finalizava suas contundentes afirmações
com 9 observação de que "aquilo que a natureza fez uno, o homem não pode aproveitar
senão na sua unidade, no seu todo, no seu
conjunto".
O que nos cabe observar, 45 anos após
essas respeitáveis considerações?
O Plano diretor para o Desenvolvimento
do Vale do São Franscisco,_de_caráter interministerial, anunciado pelo Ministro do Interior, Mário Andreazza, perante a Câmara dos
Deputados, em abril de 1981, continua em
completo esquecimento. Esse plano, que
atendia à priricipal reivindicação apresentada
na Comissão Parlamentar de Inquérito do
Vale do São Francisco, no $entido de dar
um tratamento único para toda sua bacia hidrográfica, previa a construção de três represas do mesmo porte da barragem de Três
Marias, para controle das inundações e regularização da vazão do rio.
A redução ã metade do volume de água
da Represa de SObradinho, em meados de
1984, ameaçando a geração de ~nergia para
todo o Nordeste pelas usinas da CHESF, pôs
em evidência a falta de qualquer obra ou planejamento parã. regUlarizar definitivamente
- a bacia do São Francisco, a pesai da sucessão
de órgão e comissões que, nos últimos 45
anos, vêm anunciando este objetivõ.
Volto, mais Uma vez, a áSsinalar a necessidade de uma coordenação inter ou supraministeiíã.l para o aproveitamento integrado do
Vale do São Francisco. Efetivamente, observam-se conflitos de interesses mediatistas entre os setores que cuidam dos vários aproveitamentos isoladamente possiveis, como ageração de eletricidade, a navegação, a irrigação, o saneamento e o controle de enchentes.
Em discurso an_(erior proferido p5)r mim
na sessão de 12-11-90, desta Casa, propus
a institucionalização de um processo de planejamento participativo, integrado e permanente, voltado para o sistema de transporte
hidroviário do rio São FranciSco. Para o restabelecimento de suas atividades de via navegável, propugnei pela integração cada vez maior
entre todoos os agentes envolvidos na !)peração e na utilização do transporte hidroviário,
de modo que os investimentos não recaíam
exclusivamente no setor público.
No mesmo pronunciamento, mostrei que
se constata- uma progressiva e persistente
queda no volume de carga total transportada
pelo principal transportador, o armador esta~
tal Franave, devido à insuficiência de investimentos do Governo Federal em dragagem,
sinalização e balizamento, à reduzida capacidade de transporte da frota da Franave e. à
falta de condições operacionais das principais
instalações portuárias.
Repito que apenas a institudonalização de
um processo de planejamento participativo,
integrado e permanente poderá solucionar a
crise do transporte hidroviário do São Francisco, em particular no lago de Sobradinho.
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Algumas represas previstas pela Cemig,
que poderiam contribuir retirando água das

dores locais que pescam para sobreviver e
têm seus mercados restritoS a povoado:; e pecheias para utilização na época $"eca, também quenas cidades da beira do lago. Os itines: encontram adiadas sem qualquer prerantes são os de fora, profissionais experiVISão.
,m.entaods em vários açudes e que vendem
diretamente aos intermediários, trabalhando
Critic.ida pelo seu gigantismo (inundando
420 mil hectares e as cidades de Remanso, mais bem equipados e geralmente desobedeSanto Sé, Casa Nova e Pilão Arçado), pela cendo à portaria da Sudepe que fixa em 14
altura das ondas que atrapalham a navegação centímetros a abertura mínima da malha das
redes, visaudo à prese_rvação dos peixes mee pelo enorme potencial de evaporação de
nort:s e garantindo a sobrevivência das espé·
suas águas, a represa de Sobradi_nho acabou
·
não regularizando a vazão do SãO Ftancis_co cies.
e não atendendo sequer a suas próprias neces- ~ Os comerciantes, pot' sua vez, recebem o
pescado em "portos" improvisados nos arresidades de água para energia elétrica,
Sobradinho foi projetada inicialmente co- dores de cidad~s e yila.:;, e o despacham por
mo barragem, tendo suas obras iniciadas em caminhão para frigoríficos e supermercados
1973. -A barragem - imensa parede de 13 das g!:_andes -cidades do Nordeste.
km de concreto e terra_ que retém o São FranO que tetrlo é qtie tóda essa atiVidade pescisco, acumulando 34,5 bilhõe~ de metros_ cú- q~ejra cónâuZã-ineXoi'ãVelmente à exaustão
bicos de água, na altura de Juazeiro _:_·foi essa "impressionante riqueza biológica de Soinaugurada e-m malcfde 1978. Devido à crise bradinho".
mundial de energia e à reformulaç~o do pro- _ O_utro fato, n~o menos importante, tem
grama brasileiro de uso de combustfveis a sido as mudanças do ecossistema e Os probleEletrobrás, em 1974, autorizou a Chesf a mas surgidos desde que "o sertão virou mar"
construir uma qsina para aproveitar a queda
no vale do São FranciScO.
d'água propiciada pela barragem dotada de
Inicialmente, a barragem bloqueia a migraseis turbinas do tipo Kaplan, com potênCia ção de espécies de peixes, impedindo-as de
nominal de 175 mi! kW cada. Isso representa subirem o rio para a desova. Alé_m disso,
1 milhão e 50 mil quilowatt -para ·a- Nordeste pescadores não consdentizados aproveitam
e-o País.
a ocasião para, com um anzol original de muiIncorporada à margem direita da barra- tas pontas, conhecido por "ouriço" ou "espigem, foi coilstrufdà-llriii"i"edusa para permitir nhal", ferir muitos peixes, embora estejam
a navegação até Juazeiro, cuja câmara mede cientes da proibição de tais apetrechos de
120 por 17 metros, além de quatro metros
pescaria e da pesca durante a desova (lo de
de tirante mínimo de água, o que permite novembro a 31 de janeiro).
a continuidade da navegação- do rio, vencenQ_ CEPED :-Centro de Pesquisa e Desendo um desnível máximo de 32.5 metros.
volviffiento, fliiidação vinculada à Secretarfa
O ín:dice pluviométrico da região de Sobra-_ de Planejamento, Ciência e Tecnologia da
dinho é de apenas 350 mm anuais, um dos Bahia, vem fazendo um. acompanhainento
mais baixos do País. A temperatura média evolutivo da pesca no lago. anual da região é de 33.,- C. -Por ser muito
De acõrdo com esse estudo, as espécies
baixa a umidade da argila. a cons_tru~o da típicas de peixes de águas correntes- o doubarragem demandou o tratamento desse solo rado, a piranha e a corvina- desapareceram
através da inundação da área por meio de
praticamente, enquanto que se multiplicaram
bombeamento contínuo, nunca empregado os peixes de água parada, como o surubim,
antes no Brasil, embora já adotado em áreas o curimatá_-pacu e o piau.
desérticas da Califórnia~ im.mçiaç'ão da átea
SobradinhÕ deve s"er enCaradã sob três as,
de empréstimo.
- -pectos: - o energético, Como um dos elos
Outro problema presente em Sobradinho
do sisema hidrelétrico da bacia do São Frané o alto teor de sais solúveis da argila local,
cisco, onde poderão ser instalados 12 milhões
o que a torna mais sujeita: à eioSão do que
de quilowatts; - o da interligação de sisteas outras argilas.
Mais um problema sUrgiu com a formação l;llas, permitindo um entrosamento estratédo lago de Sobradioho_ com seus 34,5 bilhões gico entre o Nordeste, o Norte e o Centro-Sul
brasileiro; e - o agrícola.
de metros cúbicos de água: for a imigração
Seria de se esperãr que a barragem de Sodesordenada de pescadores, devido aos -altos_
índices de piscosidade da represa. Antes que bradinho, proporcionando não apenas água,
a Chesf pudesse disciplinar a atividade pes- mas também energia barata e de baixo custo,
queira, transformando~a nUm dos pontos do permitisse aos planejadores do Governo Feprogramà de desenvolvimento integrado que deral desenvolver novos esquemas de apropretendia implantar na região, fá i!IiOOOffou -veitamento das terras até agora estéreis e que
os 4.214 quilômetros do lago quase inteira- já figuravam na quase lenda que apresentava
mente rodeados de comerciantes, interme- o Vale do São Francisco, como um verdadeiro celeiro do Brasil.
diários e pescãdores-itine-riiiftes-~
As.obras da barragem e da usina, que cusConhecido como "novo Eldorado da_ pesca", não falta quem veja, no sistema de pesca taram cerca de 800 milhões de d6lares,_abrem
praticado atualmente em Sobradinho, um sé- apenas as perspectivas de_ um efetivo aproveitamento agrOindustrial de terras até agora
rio perigo: o da predação das espécies.
Este fato se deve à-exiStênCia de pescadores abandonadas levando à perene pobreza as
itinerantes e comerciantes, além -ae pesca- populações dos municípios banhados pelo la-
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go. É difícil de imaginar como pode o flagelo
da seca estar rondando esses municípios. É
indispensável que o Govérrio Federal parta
para projetos nos quais a fíxação dci homem
à terra se faça em moldes realistas, associando-os a grandes empreendimentos agroindustriais. Observe-se que os três elementos necessários à erradicação da_ pobreza nessa região ~e fazem presentes_:_ água abundante,
energia barata e terra farta.
Entretanto, a obra de Sobradinho conta_bili~ também algumas vitórias. De fato~ a
barragem restabeleceu a continuidade da navegação em um estirão de 1 mil e 300 quilômetros, entre as cidades de Pirapora, Juazeiro e Petrolina, recuperando com a relativa
regularização d.e sua vazante_,." uma das granaes vias de tráfego fluvial-áo noSso-País. O
velho São Francisco, devastado há anos pelo
desm_atamento eni suãs cilbeceiras, Cht:gara,
em anos de penúria de chuva, a expor o seu
leito pedregoso.
Com o lago de Sobradinho, o rio passou
a ter uma vazão permanente de 2 rriir e 100
metros Cúbicos por segundo, contra a ·média
anterior de 850 metros. A barragem que deu origem ao maior lago
artificial do mundo, ainda possibilitou a exploração económica da navegação em bases
mais rentáveis. Principalmente a soja, a gipsita, utilizada na fabricação do cimento, o car·
vão vegetal, a dolomita e o farelo de s_oja
constituem a importante carga da hidrovia.
A barragem, acumulando 34,5 bilhões de
metros cU.bicOs de água numa ãiea- ãtfngida
pela seca, tornará possível o desenvolvimento
de projetos de irrigação que perrilítírão a
abertura de frente agrícola. No passado, já
hou ve experiências fracas'3adas de grandes
projetos agrícolas na caatinga nordestina, pela improvisação e pela irregularidade do fornecimento de água.
O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me
V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES toô.o prazer, ouço o nobre Senador,

Com

O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente
Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• traz ao
plenário desta Casa, nesta tarde, assunto da
maior importância para nossos estados, de
uma maneira especial; e, de uma maneira
geral, para todo o Brasil, o estudo do desen·
volvimento do Vale do São Francisco. Veja
V. Ex~ que o rio São Francisco começou a
ser trabalhado e praticamente exaurido, antes da construção de So_b_radinho, na construção de geradoras de energia; sem, contuào,
ser aproveitado em todo o seu potenCial.
Criou-ie a hiQ.roelétrica de São Ffancisco e
criou~se Três Marias. Mas, Sr. Senador, o
rio _S_ão__ Francisco não -é-SÕillente- pã.ra gerar
energia, é para gerar desenvÕlvlmento e qualidade de vida; desenvolvimento no aproveifame-nto das suas águas de boa qualidade e
ainda para a irrigação das terras áridas da
região, desenvolvimento para fixação do_homem à terra. Nobre Senador, quanto ao rio
São Francisco, apesar de existir, há longo
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tempo, um órgão· encarregado de planejar
o seu aproveitamento, duas coisas ainda não

foram feitas; a primeira, o reflorestamento.
das suas nascentes; pelo contrário, as carvoarias, as mini usinas de produção de ferro gusa,

praticamente destruíram toda a mata cíliar
daquela região; e, em segundo, houve um
devastamento da fauna. Além disso, não houve orientação para a piscicultura. Pescava-se
à vontade. Houve época em que as feiras
do Nordeste eram cheias dos peixes do rio
São Francisco, salgados, mal conservados. E
hoje, se não fOr realizado um trabalho de
intensa repe"ixação, o rio São Francisco vai
tomar-se um rio estéril. Além do mais, as
contaminações dos seus afluentes, em outros

estados que não os nossos, têm criado problemas sérios com a deposição de resíduos metálicos, contaminantes da maior gravidade, inclusive com poder cancerfgeno, destruidores
de ossos e coisas desse tipo. Assim, veja V.
Ex': nosso Velho Chico, que ainda poderia
ser a redenção da região que banha, pouco
nos dá de seu potenciaL É preciso fazer, Senador Jutahy Magalhães, um.estudo _edafoló·
gico-de toda a sua região. Os fracassos_que
ocorreram na área de irrigação-, a meu ver,
se deveram a dois fatores da maior importância: não foram feitos levantamentos .edafológicos e em algumas regiões irrigaram-se
praticamente pedras; foram feitõs projet~s
de irrigação em áreas cristalinas, regiões em
que não há terra; não há região sedimentar
e, conseqüentemente, não há o que irrigar.
Além do mais, o projeto_ de irrigação numa
região de cristalino equivale se fazer uma drenagem. A irrigação, Senador, é igual~ uma
drenagem. Se não drena, saliniza. Os estados
Unidos, o México e a Espanha têm alguma
experiência nisso, e, historicamente, o vale
do Tigre e Eufrafes. O tão castigãdo Iraque,
na querida região da Mesopotâmia, naquela
época, usando processos rudimentares de irrigação, foram capazes de saliniz~r e destruir
uma das áreas mais promissoras ã agricultura.
Então, Senador, faz bem V. Ex~ quando vem
à tribuna desta Casa dizendo o que já se fez
e reclama do que não se fez. Quando se fez
o maior lago artificial do mundo, e assim destruíram um número imenso de cidades - e
ao se fazer aquilo que dizia Antônio Conselheiro, o "sertão virar mar" - seria preciso
que o sertanejo, que vai víver ãõ lado desse
mar de água doce, pudesse usá-lo para o desenvolvimento da sua região, e a ela se integrasse para que a sua qualidade de vída pudesse melhorar muito. Se isso não foi feito,
nobre Senador, de nada terão valido os nossos esforços, os esforços dos brasileiros, de
dar ao nosso povo, a nossa gente daquela
região, as adutoras que não conduzem água
necessária~ as usinas hidroelétricas e as frrigações feitas sem o estudo adequado. Par_abenizo V. Er-- por esse pronunciamento, porque
mais uma vez V. Ex• se revela como homem
que conhece o Nordeste e que tem usado
palavra. em defesa da nossa região.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex~ o aparte, nobre Senador Fran-

cisco Rollemberg, porque não só veio -como diria o nõsSo Ministro Jarbas Passarinho
-enriquecei o meu pronunciamento, como
também mostrar o conhecimento que tem V.
Ex~ da nossa região. É muito fácil dizer aquilo
que se repete a cada instante: o São Francisco
é o riO da integração nacional. Mas integrando o quê? Vemos que não há essa integração,
mas Dão .há por uma decisão de Governo,
por falta de alocamento de recursos e devido
a decisões ímediatistas. Não existe a preocupação de um planejamento integrado -talvez V. Ex~ conheça, como tive a oportunidade
de conhecer, o do vale do Tennessee ~por
quanto é um dos maiores abSurdos verificarmos que numa área onde se encontra um
depósito de 34,5 bilhões de metros cúbicos,
como no lago de_ Sobradinho, em suas margens há a maior pobreza que pode existir
no Nordeste do Brasil, como também em regiões extremamente secas. No local onde encontramos água, energia barata e muita terra
com capacidade de ser irrigada, com todas
as condições de irrigação, não temos praticamente nenhum trabalho nesse sentido. Creio
que _deveríamos voltar nossas vist~s para esse
_fato real e transformar o .São Francisco, na
realidade, naquele celeiro que muitos imaginam que possa vir a ser no futuro.
Quanto à questão da piscicultura -eu não
gostaria de tomar o tempo dos nobres Senadores, e, por is~o. fiz o resumo do pronunciamento-, trazia exatamente um estudo s_obre
-a piscicultura no lago Sobradinho. Mais do
que isso, também mostrando que, com o lago
de Sobradinho, tivemos essa dificuldade na
questão da piscicultura, porque os peixes não
subiam maiS os rios para a desova, o que
nos trouxe prejuízo. Com a falta de um estudo, de uma política voltada para essa questão,
estamos fazendo uma depredação da área em
matéria de piscicultura, porque para lá vão
muitos aventureiros, interessados em retirar
o peixe fora de época, fora das determinações
legais; e, no entanto, vemos que não são cumpridas essas determinações.
Sr. Presidente, continuo meu pronunciamento.
A água acumulada nesse gigantesco açUde
certamente poderá redimir terras até hoje estão sem destino agrícola. O solo da região
de Sobradinho, desde que bem tratado e irrigado, poderá produzir boãs safras, havendo
uma orientação técnica mais segura.
É indispensável que os projetos de' irrigação nessa região tenham seu custo diminuído,
desde que favorecidos por uma infra-estrutura de comercialização e de experiências técnicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: nada poderá ser feito de grande e de forma integrada
no rio São Francisco, sem que ponhamos à
disposição dos órgãos responsáveis recursos
para a solução de alguns problemas aqui relacionados e de muitos outros que deixo de
abordar pela exigüidade de tempo. A classe
dirigente do País precisa com~reender que
a obra não é regional, mas nactonal, e para
ela deve concorrer toda a economia, que,
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por seu turno, dela receberá, oportunamente, também todos os benefícios.
Sr. Presidente, para concluir meu pronuncianlento, e já fora do assunto, desejo, aproveitando a boa vontade do Governo Federal
para com o Rio de Janeiro - e, ontem, o
nobre Senador Esperidião Amín teVe a Oportunidade de mostrar que houve uma anistia
da dívida do metrô da ordem de três bilhões
de cruzeiros- chamar a atenção do Governo
para a questão da dívida da Bahia em relação
ã Pedra do Cavalo. Essa dívida foi o maior
conto-do-vigário que já se passoU na Bahia,
uma dívida que não era da Bahia e, sim, do
Governo Federal. O ministio, então, fez com
que a Bahia assumisse-essa responsabilidade,
e o governador, querendo ser bonzinho, ser
soft - que é a palavra do dia - com o Governo Federal, assumiu a dívida na esperança
de que ela retornasse à área do Governo Federal. Até hoje o nosso estado está pagando
os juros dessa falta de atenção para com os
interesses da Bahia. É hora de_ o Goyemo
Federal assumir essa d!vida e deixar que a
Bahia possa fazer novos contratOs, novos investimentos.
-Era o que iinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemb_erg".
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PFL- SE. Pronuncia o_ seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, do que vou falar hoje, muito
já se falou. Esta Casa já o fez através da
palavra fluente do nobre Senador Garibaldi
Alves Filho. Talvez at~ não devesse voltar
ao assunto, mas o tema transcende a mera
dimensão do Plenário desta Casa. Volto-me,
então, para homenagear, para me referir, para falar sobre a Rerum Novarum, que completou cem anos no dia 15.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a História
da cultura humana, entendida como um conjunto indissociado de todas as atividades responsáveis pela manifestação do pensamento
e da capacidade criadora, conheceu diversas
fases -cada_qual um apogeu em si -perpetuando-se de modo indelével a partir da antigüidade greco-romano, com tudo o que teve
a ver para a formação da inteligência ocidental.
Nos passos dessa Históiía-, prox:iriiameiJte
a ti:6S, a expressão artfs"tica nacional, herdada,
não se sabe por quais meios, do modismo
europeu, gerou monumentos de inquestionável beleza plástica e literária, conq u"anto
restritos ao servilismo colonial do _século
XVII, antes mesmo que se pudesse sentir os
efeitos de uma contemporânea insurreiÇão
contra as amarras políticas e econômicas que
nos atavam a Portugal, já em possível gestação no sentimento nacíonal.
Estou falando das culturas barroç:a e neo~
clássica, cada qual à sua moda, aquela na
sua genialidade suigeneris, copiada de oitiva
da expressão artística similar européia, pois
que Minas Gerais, isolada intramuros pelas
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montanhas circundantes, não podia conhecer
a arquitetura ou a escultura do outro lado
do Atlâ_otico; e esta, por seu desprendimento
dos valores materiais que não fossem a terra
e a boa vida.
Monumentos estéticos de rara beleza dessa
fase da cultura clássica não foram suficientes
para determinar um significativo avanço no
campo político, quando as preocupações ainda se pautavam pelo sabor estético desvinculado do conjunto social.
Com o Romantismo, já nos primórdios do
século XVIII, o egocentrismo emocional passou a dominar todo o ramo de atividade cultural, atividade que, cada vez niais, se isolava
da realidade circundante, em atitude de defesa individual contra o surgimento da máquina
automotriz- sucedânea da força de trabalho
humano - que marcou a Revolução Industrial. ·
Somente nos fins do século XVIII é que
uma nova mentalidade começou a tomar partido em contradição ao pensamento individualista, -com o surgimento do Realismo ou,
como queiramos, do "Romantismo de Resultados". q'uando o homem, ainda voltado para
seu interior, passou a revet~se no campo de
suas relações com o mundo real.
Foi- essa a fase gestora de um dos trabalhos
sociais que mais intimidam a contemporaneidade intelectual, por sua alttvez, seu descortino, sua independência, e pela reformulação
que veio imprimir junto à pregação religiosa.
Estou falando, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, da Encíclica Rerum Novarum, dada
a público no día 15 de maio de 1891, cujo
centenário agora comemoramos com alegria
e esperança.
Abordar a mensagem nela contida é para
mim motivo de muita emoção. Sua leitura,
já há alguns anos, possibilitou-me compreender melhor o significado da relação laboral
entre os homens e o papel da Igreja no gerenciamento dos conflitos de interesse.
Há exatos cem anos, o Papa Leão XIII
lançava as bases para a renovação doutrinária
da Igreja, com a· publicação dessa encíclica,
afastando em parte a fundamentação meramente religiosa preserite na prática do catolicismo e conferindo cunho social ao entendimento das relações de produção existentes
entre os homens.
O grande significado da Rerum Novarum
está, pois, em posicionar a Igreja frente aos
princípios sociais que condicionam a vida humana, onde a grande dicotomia entre o capital e o trabalho vem compor o quadro da
chamada questão social, igualmente presente
os escritos posteriores de João XXIII, Paulo
VI e João Paulo 11.

A época, embora propícia a esse tipo de
preocupação, não era o condicioi:l8f11enio má~
ximo para que Leão XIII apresentasse total
desenvoltura no texto da encíclica, pOr força
da sedimentação que tantos séculos hãviam
imposto ao pensamento religioso.
·
Romper a barreira de tal isolamento talvez
tivesse sido a maior virtude da obra~ não fosse
o real significado da mensagem papaL

O próprio infcio do trabalho tOrnou-se uma
síntese precisa do que viria compor o texto
restante.
Diz Sua Santidade:
4
' A sede de inovações~ que há muito
tempo se apoderou das sociedades e as
tem numa agitação febril, devia, tarde
ou cedo, passar das regiões políticas para
a esfera vizinha da economia sociaL"
Em seguida, examina que:
"(... ) efetivamente, os progressos íncessantes. da indústria, os nçwos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relaçõ.es entre operários e os patrões, a afluênêia da_riqueza nas mãos
de um pequeno número ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim,
mais valorizada que os operários formam
de si mesmos, e a sua união mais compacta, tudo isso, sem falar da corrupção
dos costumes, deu em resultado final temível conflito."
Observem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, já em 1891, ou seja, vinte e seis
anos antes da revolução que instaurou o comunismO na União Soviética e contemporaneamente às grandes discussões em torno das
idéias de Marx e Engels, de 1848, o isolamento do Vaticano não foi suficiente ·para
que o Sumo Pontífice se tornasse alheio às
profundas transformações por que passava
a humanidade, previsíveis desde as Revoluções Industrial e Francesa, aquela, de cunho
mais tecnológico, e esta, social em sua essência.
A Rerum Novarum abria o_debate no seio
da Igreja Católica no que se referia ã "Condição dos Operários", conforme identificava
seu próprio autor, negando, com todas as
forças, a viabilidade de um estado socialista
como forma de se eliminarem as desavenças,
A discussão, desse modo, nem se aproximava dos limites da luta de classes, nem negava o legítimo direito à propriedade. Muito
pelo contrário, chancelava o princípio básico
segundo o qual "os homens são desiguais por
natureza", ou seja, "o homem deve aceitar
com paciência a sua condição: é impossível
que na sociedade civil todos sejam elevados
ao mesmo nfvel".
Após considerar "vergonhoso e desumano
( ... ) usar dos homens como vis instrumentos
de lucro'', Leão XIII estabelecia ª-condição
inicial para a harmonia entre as classes, ao
dizer que"( ... ) entre os deveres prin_cipais
do patrão, é necessário_ colocar em primeiro
lugar o de dar a cada um o salário que ~on
vém".
_0. pensamento de Sua Santidade percorre
todos os caminhos que procurem dignificar
a situação de desigualdade natural entre os
homens, afirmando que:
"Quanto aos deserdados da fortuna,
aprendam da Igreja que, segundo o juízo
do próprio Deus, a pobreza não é um
opróbrio e que se não deve corar por
ter_ de ganhar O pão com o suor de seu
rosto."
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Logo aPós, fança a síntese de todo seu ensináffie"nto, ao entender que "a dignidade_ do
homem encontra-se na sua virtude" e que
•• virtude é o património comum dos mortais,
ao alcance de todos, dos pequenos e dos grandes, dos pobres e dos ricos", na busca pela
"eterna felicidade".
Um dos pontos essenciais da Rerum Novarum está nas considerações_acerca do_ papel
da Igreja "à frente de uma intensa ação social
e educativa".
Essa ação se dá em duas frentes:
"Ela (a Igreja) se dedica toda a _instruir
e a educar os homens segundo os seus princípios e a sua doutrina( ... ) Depois, esforça-Se
por penetrar nas almas e por obter das vontades que _se deixem conduzir e governar pela
regra dos preceitos divinos."
Os ensinamentos de Leão_Xlll, conforme
se observa, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores,
hauridos da realidade social circundante,
pautam-se pela fiel obediência ao princípio
religioso, como não poderia deixar de ser.
No entanto, o autor considerava como pri~
mordia! o papel do Estado na orientação da
vida comum, a quem cabia, assim, prover
a sociedade do_s m_eios jurídicos destinados
a salvaguardar a classe operária dos abusos
e das injustiças.
O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador
Francisco Rollemberg, V. Ex• me concede
um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ,Com muita honra, nobre senador.
O Sr. Marco Maciel - Nobre SenadoJ
Francisco Rollemberg, ao cumprimentar V.
Ex•, gostaria de felicitá-lo pelo tema que hoje
fere nesta Casa, ou seja, a celebração do centenário da Rerum Novarum, que foi o marCo
inicial --assim posso dizer_~ da _chamada
Doutrina Social da Igreja, ou, como disse
João Paulo 11, _do _M~gistério Social da Igreja.
Realmente, a Rerum Novarum ainda hoje
serve de inspiração a todos quantos se preocupam com a questão social e_, de modo especial, com a questão do operário, do trabalhador. E, até certo ponto, o que concluúnos
ao lermos a Rerum Novarum é que as observações que o Papa Leão XIII fazia naquela
ocasião ainda são hoje extremamente atuais;
até mesmo alguma coisa que o Sumo Pontífice anteviu, como, por exemplo, o desmoronamento do chamado socialismo real, aconteceu, e muito recentemente, mas de fonn11
muito contundente para todo mundo, de modo especial para o Leste Europeu. De outra
parte, não podemos deixar__de reconhecer como aqui lembrou certa feita o Senador Garibaldi Alves Filho -que a ~e rum Novarum,
de alguma forma, também ajudou que aqui
se tecesse o _chamado Direito do Trabalho,
porque a encíclica - que depois teve continuidade;- através de sucessores de _Leão XIII
- a-encíclica; repito, de alguma forma ajudou a traduzir as 'idéias que ali estavam consolidadas e permitiu fazer com que florescesse
em todo o mun9o, e de modo especial no
Brasil, a preocupação com a questão social,

