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o que é mais grave, noticiou:se rra·· nfesma matéria o
interesse direto e imediato de Chefe de Estado estrangeiro
no assunto:
"A operação envolveu inúmeras negOciaçõeS, conduzidas pelo Itamaraty e incluiu até a ameaça de um
sério incidente entre os Presidentes Fernando Collor
e George Bush, presidente dos Estados UI!_id9s. Bush
queria, mas foi impedido de desembarcar na terra dos
Ianomamis quando veio ao Brasil.- Irritado porque o
Itamaraty cedeu a pressões dos militares, o embaixador
Richard Melton criticou a· Governo brasileiro publicamente. O dia da visílã de Bush ao Brasil foi tenso
e no jantar que ó Governo brasileiro_ ofereceu a ele
a ausência mais notada foi a do ministro do_ Exército.
A união dos Inanomami da Venezuela e do Brasil,
uma "nação", sempre foi o- medo dos militares brasi~
leiros. Eles temem a formação de um território _independente."
É voz corrente que poderosos intereSses ecoilõmicos internacionais, nunca· antes empenhados na defesa dos direitos
humanos ou no bem-estar de quem quer que seja, estejam
a fomentar a iriteniidõnalização da questão indígena:

HA assinatura do ato que demarca as terras lanomamis, malgrado o que afirmou o Presidente da República na cerimônia, só pode ser compreendida â luz
dessa "internacionalização" da questão. Fala-se muito
nos interesses econômicos contrariados com o impedimento legal de exploração da reserva. Na da se diz sobre
os intereSses econômicos internaciOriais -que se valorizam com a entrega a uma população- nómade, cujo
número não se conhece, de um território inienso, três
vezes superior ao da Bélgica e duas vezes e meia maior
do-que o do Estado do Rio de Janeiro; cujas populações
sãn recenseadas e se contam por milhões, enquanto
os lanomamis, pelo cálculo mais otimista, Somam 10
miL" (Editorial do Estado de S. Paulo, de 20-11-91)
O assunto sob exame deve ser analisado estritamente
sob a ótica da soberania nacional e, sobretudo, em face do
__ _ __
ordenamento vigente.
_ _
A proposta acolhida pelo Goyerno atenta a própria letra
da Constituição aO dificultar o exercício da defesa das populações indígenas contra possíveis incursões estrangeiras. De fato,
isolando do resto do território imeilsa ái"ea de fronteii-a, criam-
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se dificuldades de monta para o pleno exercício do poder~dever
que Cabe ao Estado.
-- - _::__ ___ _
Ademais, a simples leitura do relatório que embasou a
decisão (DOU 25-7c9J, pág. 14831) evidencia a precariedade
dos dados utilizados para concluir pela necessidade de reservar
tão vasto território. Alega-se, genericamente, que o habitat
tradicional dos Ianomarni concentra-se nas cabece_i_ras_dos rios
que formam as bacias do Rio Branco e do Rio Negro, no
Brasil, e do Oifnoco-Casipluiau, na Venezuela.'' Invocando
inespecfficas "fonteS- historiográficas- Conhecidas", afirma-se
que a etnia vem ocupando "pemianentemente essa região
desde, pelo menos, o século XVIII"._ Mais uma vez, reportando..;-se ·a- "estudos especializados••, cuja fonte não é citada,
afirma-se "que a área mínirila referida para provei'-i.iiifaaJ.âeia
Iailomami com todos_os recursos necessários· â sua reprodução
fíSica e cultural é de 640 km quadrados." A partir dessa premissa e tendo em vista supor-se existirem nci Brasil ''não menos
de 150 aldeias Ianomami", conclui-se que "o território neces_sário para -assegurãr a sobrevivência dessa etnia pode ser estimado em cerca de 95.000 km. quadrados".
Ora, tudo está a evidenciar que-os levantamentos foram
realizados por mei-a estimativa, de modo superficial, Sem -ne-nhum erilbasamento técnico ou científico._ Reveste-se, pois,
o ato executivo d_e notória exorbitância visto inexistir certeZa
quanto aos pressupostos fáticos Iegítiniadores da iniciativa.
Por derradeiro, cumpre regiStrar' que lrãihita na 7• Varaqa_~u~tiça Federal, Seção DF., a Ação Declaratória n9_
V-331!89, em que figuram como- iéüS a União, o lbama e
a Funãi, tendo, por objeto·o rec-o-nhecimento Hcomo de posse
imemorial indígena da nação Ianomami a área de 9.419.108
ha, de superfície contínua''. Cumpre- então -indagar: como
pode a União, concomitantemente, c.ontestar na Justiça determinado pleito e, administrativamente; vir a reconhecer a sua
procedência? Do ponto de_ vista do senso comum, é, sem
dúvida, uma contradição insuperável. Do ponto de vista jurídi- co, é insustentável a duplicidade de posições, notadamente
quando se sabe que, uma vez afeto ao Judiciário matéria
envolvendo interesse de ordem pública, não cabe transação
ou renúncia, salvo se expressamente autorizado em lei.
Pelas apontadas razões e com base no que prevê o inCiSo
V do art. 49 da Constituição~ apresentamos o presente Projeto
-9-e _llecreto Legisla~ivo a fim de que os superiores interesses
-da Nação e ·cto próprio povo Ianomami não -se}am vilipendiados por iniciativas de origem espúria.
Sala das SeSsões, 25 de novembro de 1991. --:-- César
Dias.
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oa termo• do Parecer no 02, de 10!07~1. Resolução no
02_. de 1_&/07/!H e Deapaeho n9 02, de 22f07'f91, todos da Fundação Nae1!2
lli.l-do -Ind-io .: f'UNAI, p@Uc:adoa no D•(J,O~ de 251'071"91 o ainda o contido
LEGISLAÇ-ÃO CITADA __
no Processo FUNAI/BSB/1822/911 reaolvo:
1 - De~:lara:r co_mo C:e posse per111anente indlgena, para e fel
GABINETE DO MINISTRO
to_ de deMarcação, a terra ocupada pelo 9rupo indlqena YANOHAHI, com superfleie
e
per!metro
aproximados dD 9.419._11}8 l'>a _(~ ndlhÕea, quatroeen_tos e
PORTARIA N' 580, PE 15 DE NOVEMBRO DE 1991
de:t:.enOITt' •U o CMtQ o oito hectare:~;) o 3.071 bl (trêa mil e 11-etenta e um qu!
O Minllh'O IH Ü'tlldo c1a .7ut:t.1ça, no uao ac- ~;;ul"s
atribui- ~Õmetrool roapectivasnente localirad~:~ nos munielpioa de Alto Alegre,. Boa
çô••• tendo 0111 viat!:! o d.ispoato no art. 231 d•~COT'I.stituição, no 11rt._ 67 Vista, caracarai e Hucajai, Est{u,:l.o de Roraillla.e Barcelos, Santa I11abel
do ~to da• Dicposiçoe~ Constitucionais Transitarias e no art. 20, § 90, do Mio Negro e Sio Gabriel 4D Cachoeira, tstado do Ama~onas, assi~ del!
do De-ereto n9 22, de 04 de fevereiro de 1')91, e consideraml.o•
MitaGat LESTE1 Partindo do' Mar-co K2 4e ~ ~i!icas aproximada•
que i dever do Estado resiuardar os interesses daa pop~04•0')'22MM e 62•03'38~w 9 r,,
loeali~ado
no
ii~i~e
in~ernacional
!ações 1ndlgenas,de 11cordo com o que 4iapoem 1111 Leis n9a 5.371, de osr-Braail/Venezuela nae proximidade-S da cabon::e-ira _do lHo tcab•uo _(do lado
/l2r67, e 6.001, d• 1~2r7J, principalmente quando •• encontram ameiiÇ!venezuelano); daí. aegue por uma linha re~a até o Ponto 01 de
4as de conflitos com a aociedade ef'lvolvente;
_
coordenada• qeogr6ficaa
aproximada!!~
04•0B'JU"N
e
62•0J'OSHw~r.,
a necessidad~ da tomada de medidas caparen de garantir localizado na caheceira do um igarapé sem denominaçio; dai,
seque por
a integridade fls!ca e cultur11; do Grupo Indi9ena Yanomami c d<" IICU h!.e~te no .!lentido junilnte até o Pont.o _ 02 d!- _coordenadas g~og:~ãfic:_":n
bitat;
aproxi11111.da 11 o.c•02'0:l"N e 62•02'Q_7~\IIgT., 1oeal1zado nll e.onf'tua-nc1a com
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outro igarapé sem denominaçio; da!, segue por este no ~entldo iu~ante
at~ o Ponto 03 de
coordenadas geogrÁfica: apro~i~adas 04"00'10~N e
62•0S'~5"wgr., localiz:o.d~;~ na contluincia co-~ o_Rio Amajo.r.i;
dai; Seque
por 11:;1~ no .eentido jueante ;(!lt,e: o Ponto 04 de coordenlldai'J çeogrâficflS
aproxi-dae OJ 0 57'30"N e 62•0J'22"Wgr., loclllh.ado na conflui'ncilt c~;~m um
iqarapé sem denominação; da!, segue por linha reta até o Ponto OS de
coordenadas geogrâfic.ae
aproximada•
03°56' 55"N
e
62•04' SS"W'iJt,,
localizado na confluincia do Rio Trdda com um ig11ra~ llt'!'ll <'lenominaçfto;
daí, seque por este no sentido ~ontante até o Ponto 06 de cco~~e~~da8
geog~ilifi<::as f1Eroxlmade8 OJ• 57' OQ" N e 62 •o7 • Ja~wq~.,
loclll iz,.do em .!IUIII
cabeceir3; dai. llegue por uma linha ~eta at.t o Ponto 07 ote-- 1:-oo~den-adllll
qeogr~fica9
ap~oximadas
OJ•55'40~N
e 62•0B'J7HWq~ ••
loc~lizado
na
cabeeeira de um igarapé :se,. dco~ominaçio; dei. 11eque por f'Bte n• :sf'ntido
jusante até a confluência com outro igarap~ sem denominação; da!, Segue
por este no 11entido montl!.nte ati! o Ponto 08 de coo~d_enadas qeoq~lÍfieall
aproximadAS OJ•44'25~N e ~2·06'40_"Wqr •• localizado na eonfluêncill <::om
out~o igGrap.t sem de~ominaçio1 da!, seque po~ linha ~eta 11té o Po~to 09
d"! eoord•n.adall c;;eoqr~tieaa aproxi111adall OJ•42'40"N e &2•08'05"Wgr.,
loealizodo na confluência de ym igarapé liC!II denominaçio com o· --xgat'II"J:>tli
Paea-Sibi; daí, !IC!!=fue por este no sentido ju.!lante _até o Pont_o 10 de
coordenada.!! geoqrafiCall
ap"C"oximadall
OJ•30'46''N - e_ _l;i_2•l5'00"Wgr.;
loc-alizado na confluência c-om o Rio Urariea6.: dai,
se9"~
por t>ste no
.sentido jusante até a confluência com o Igarapé cunflimt>; ""i. segue_. por
eete no sentido montante- até o Ponto 11 de _eqordenodas gt>ogrõifieas
llp"C"oJCi~aaCia.!l OJ•2J'20"N e ó2•12'00"Wg_r., loeo~~lizado no~~ eonOuêneia com um
igaro~~pé sem denominação; dGi, llegue po"C" linha reta atê
o Ponto 12 de
eoordconedolill geogr~í!ieaa
aproximados
0)•16 'lO"N
e
62•09 '"20"Wqr,,
localizado na_conflu~neia de dois ignra~.!l sem denominação; daí,
segue
pelo iqa"C"apé princip11l, sem denominação, ~t• o Ponto 13 de cootdenndae
geo9ráfie01S aproximada• O)•l5'19"N e 62"08'10 Wgr.,
localizado
na
confluência eom outro igarapé aem denominação; daí.
segue po~ este
Último atê o Ponto 14. de coordl"nadall geoirÔficas aproximlldlt$ OJ 0 l4.'4.2"N
~ 62•06'00~Wg"C"., localizado na CachOeira Fei~a: dai. at.t o Ponto
15 de
;oordenado.:s geográficas
aproxi~das
OJ•l)'SO"N
e
62"05'20"Wq~ ••
loealiz11do no outro extremo da Cachoeira na margem direita do Rio
Urarieoera; daÍ, segue por e.11te no sentido jusante até o Ponto 16 de
eoorden;,:das 'iJeogrlifieal5
apyoxi,.ad!u
OJ•lJ'JS"N
t>
&2•03' 40"Wgr.,
localizado na <::onfluêneia com um i<;a"C"apé sem denominação; daÍ, segue por
<!'.!!te no •~ntido montante até o_ Pónt.o 17 de coorden .. dall _geogrâfie11.s
apr:oxi..adaa OJ"lO'OO"N e '62•-õS-'OOM-Wgr:.,
localizado em .auo~~ -eabeeeira;
dai, seguco por linha reta até o Pon~o lB de eoo"C"denadas geogr~fica.a
aproximadas OJ"08'42~N e 62"0Z•lO~Wc;;r., localiiado na confluência de
doi• igarapés 11em d~noainaçio; daí, segue pelo ig11rop~ secundário no
••ntido montante até o Ponto 19 de coor:denada• ieog~&fieas aprox~madas
oJ•06'18"N e 62'"02'10"Wgr., localizado na c:onfluencia c:om outro igarapé
•em dono•inaçio; da!, aeguco por linha reto at• o Ponto 20 d~ c:oordenadall
geogr:Áfieas aproxi11111da,: 0)"04'45"N a 62"01'20Mw9r.,
localizado
na
confluência de dois igar:ap~s sem denomin11ção; dei, segue por linh11 reta
o Ponto 21 de eoor:denada:s geo~tôfica.a ap~oximadae OJ•02'10MH e
61•59'JO"Wgr., loc:alh:ado na confluincia
de
dol.e
.igarapé~!
:~~em
~enomi~çdo; do!, segue por linho~~ rcota nt~ o _Ponto _22
de coordenadaa
qeog"C"ál'icall npr:oximedoa OJ.•OJ"OO"N e 6l•S7'4.0~wgr..
lOcllli"Zlldo
na
confl~nein de doia iga"C"op;s sem denominação; da!,
:~~egu•
pelo iqarapê
principal, 11em denominação no sentido juaante até o Ponto 23 de
c:.ao"C"delllldall gaognrieae
aproxilllladell
OJ•o.. '37"N
e
61·~· OO"Wgr ••
!::.ealiz:ado na eonfluincia eaa~ outro igarapé aem denominação: dAÍ.
segnll'
por: lieha reta até o Ponto 24 de coordenadas ieo<;;"C"áfica.a aproximada=
02"59':JC"N e Gl•55'05"Wgr., loealizade na oonfluenci-t~ de doi11 igorepéa
••• denominaçioJ dai, eegue pelo igara~ 11ecundário, llem denomin11ção no
~"'" i•J., "'''"!""~" 11ti- " P<•ntn 2'• r'l" C<.t<:'lrd"'l"''~" Q.,,.,urtir;,..,s flt'•"•imll<ill~
n;>••,,•'JO"N I" (•:•>;l' .. /1"\ol<.~r., JOo:"II]ÚIIr'l<:> f'm IIU" r'llhf'~Plfll; (! 11 {, ""'l'lf' Jlnr
ltnlt, •ruo nll" <.> f'O.,U• 2f> r'lf' l."oord .. nll,fa., 'jll'r>QtiÕfl<""" "prto~lmno!10~
01~4fl'U)"N f' ~t•>;t'lO"W~t., locatl~11d0 n10 C"OnClu•r>t'lll illl'
(!oia ig•nap.ÓII
""'"' d~"''"''""l.;""; (!.,r, ""'fUf' rur lJ11h11 r•tll ,.,;. r> P<•uln 27 ''"' coord•nad~ta
<1"'"1 1 1lf>,..,,~
npr~"'"'"''~~
f1?•4>;'2(l"N ..- &1~">1'1/I"Wrn.,
Jm· 11 t1rtor!n
nn
Cl\to<'oi"<'JTO ~,.um l~llrapl' I"'"' df'nomln11çit!Jl ~a:, """11'" J'<:>t ,.,.,,.no
ll'f'ntl<'l<>
)IISIOr>tl' -'tiPO rc>n'l.e> 2(1 d" C<:'lordf'ltll(!ll,. Cf<'O<:ftiÍ!iC"II!" ll~>t<)~imll<latl' o.ze4l'!>!'I"N
P 61"?0'l!'l''h'•Jt ., !OC:IIli:r:lldr> 1>11 C!Jn!lulouc:ill I."Oin O ltl<i -Mu<:at)IIÍ: da(, llf'ljjiU8
J'Or l1nha r"'" o~~tf' o Ponto 2q de _cnor<'IO'n8dllll Vt>OqrárJ,..,.,. apro~iMn~aa
02·~B~00'"!:' <' (•1:47')0"Wop ., loC"nli:r:ndo m•.c"hf't:t-irl!> "'"
um io;~llt,..p<Ó ll.f'ln
dl"noml,.l!>(;llo: d111, I!!<'(]Uf' !•<:ir linhn Tl"lll 111~ o f'o.,to lO dt> c:oordfPnllda"
Q<'U'}r!Ôfk,,~
llptl'ximll<lll" o:>~33'40"N ., f:ti"4A'20"WqJ .•
lnc- 11 ti:r:n<1<:'1
no
C",t>.,c:.-lta ,,., ""' ><;!"''"'~',; """' <lf'n<>mlftiOÇÕÕn: <1nl, '"'ll"'" f'Ut l"tlte no "•ntido
Ju:>nntt> at<i- " Ponto 31 <'lf' enor<'l"nlldn" 9'110<Jtáfica" apro>:lm11d11" 02~l0'00"N
<' r,J .. 45'~0"Wqr., lo,...,liuul<'> n11 c:conflu~nein Cl'>lll o Riu flp1n•Í:
dC~i.
,,.gueF"<>,.. .... t .. ' " ' '"""~>d<> on<mt•uttf' llt<' o Ponto 32 <'le
coor~l'n•lr'llls qt>Oijjlrftficll:<
nprnxi~d"a 02•2J'!>O"N l" 62•02'05"W9r., tor:aliz:a~o "" c<:'lnfl<.J;;nr:ia eom um
iq;unpi- 'li""' dt-n(>rninn.;io: ó11Í, llt'ÇIUt" por este no sl"ntldo montftnt" 11tê o
f'<>nto ll de
eoor<..lE'nadas
geoçucificllu
aproxim11doll
02~17'30"N
e
62"01: OO"~gr.,
local i zn•lo na confluênc~n com
out~o
iqoup.é
llelll
d .. n<.>m~naç .. o; daí • .!leque por linh11 reta ~~t"_Q
Ponto J4 <:I E• co<.>r<len11c'lo11e
gPoqra~ien.!l nprc;>ximlldl!"'
02"11'09"1>1 _e &2:01'40"W9r.,
Jocaliz11do
n11
cab~l."elfa ~,. um 1g11rnpP sf'm denominaçao; óal, .!lfii<JUt> Pttt t"St<' no
.11entido
)Us;<~nte ar"' o T'onto 35 df' coo~demtda" qflloqr!Ífjcae "fHOl(imllrlll.!l 02"00'20"N
<' 61"';4.'00"WI)r,, lOI."IIliT..f!lde> n11 eonftuiÍlcia t:nm o Rio:'! "j11r11ni; <'Jal, !lt-gue
;"r ""te no stoutid<.> jus.,ntll' llt~ o Ponto .36 de e_<;>_ord'l"n,,d',,., <J"<:'Igr-'ficaS
•'F'TOttuouulo!< 0.2' 00'l0~N e 61-32'00"\orgr., loc-,..liz:ado n.f!l int,.r\Ot"çiw c:om 1'1
L .. -210 Pe-rimetral Norte: d111Í, .ae-gut- pela PerimrH.ral ~onll!- ~td• o Ponto J7
c_<;>or•lenlldllt!l g"oinif ical!l ap"C"oximadll• ·o:;o•oo• 40"N ~ o:o "l>t•ill • 20"w·g-,~:,
:~elllludo n.e~ confluenc:ia com Q Igen.pé IIPpllrtim,.nto
do ll.jorllni; doi,
~"9Ufll por e.au• no
se>ntl_<'lo montante 11tC: o "º"~º _J~ t!e- !:"DOr-den!!.::!'l::.:'i'"tl9t'ffiCciS- =ijr~o-xl!nadllll o2•tf>'l0"N e Gl~Jl'OO"Wgr ..
loo:-alizar'lo
na
c;co~flu~neia Cõm outrO igar-ap~êlleiiõ-dl-rlominação; dai, seque por linha tetl!.
ate o Panto JS·I de coo~denadas gebt;l'Dficas aproxill'o!Odlls 02"1J'20Mlf e61"22'20"Wgr .•
loe111izado na confluê11cio
de
doa•
iqarapi-1!'
aem
denominaç.io; daí, llegue pelo iga"C"apê principlll,
~e"' denomin<~~.;io,
no
=entido jusante at~ o Ponto l~-II de coo"C"denada.a geográticllll aproximll~a•
ot•57'20nN e 6J•2S'JO"Wgr., loealizlldo na confluência com o Rio Ajii"C"ani;'
de!. ..!"C!Oue por; eate no !lfllntido ju.aante até o Ponto J9 de coordenada•
8

•t•

0

..........

L, ...

25927

SE.ÇÀO I

DIÁRIO OFICIAL

18 NOV 1991

Novembro de 1991

'jleOÇJ~oliflc:al!l
ap"C"oXillladall 0J•4.5'10MN • 61•26"50"Wg:r.,
localii"CldO
na
eonflui;nc:ia com um ic;;a~apá ae1il denomlnaç~o_.
SUL : Do ponto 39 11egu.e por linha reta até o Ponto -40 de coordenlldlla
geogr1Í.fic11; aproxim11das 01•45' 50"N e 61• 31 'SO"Wgr.,
tocali:tedo
n~
confluineia de doi& iqarapés sem denominaçio; daÍ.
scogue pelo ~gatape
- p~~nco-;:411 .eem denominaçio,
no 11entl.do ~~~Cntante até o Pont.o .. 1 l'le
eoordersda.e geográfica:~~
op~oximada!l
Ol"5l'20~N
e
_61•35'00~Wgr.,
localizado em sua cabeceira; daí. segue por linha rf'ta ate o Ponto 42 de
eoordensdas geográfica"
11proximllld!!s
ot•46"~l1''H_
e
~1•40'JOMWgr,#
_l<><"lll)r:.t~do na enbee"iro~~ de um igarnpco sem dcononooneç11o;, .da1,
llegl.le po~
trr.-ha reta e;té o P>;lnto 4J de cool'danado'l.e 'Je<:igrnhcll.!l llptoximada!l
01"42":''J"N e 61•51'10"Wgr,, localizado n.J:t éonnueneia do R1o Ajii"C"ani c0111
um lga~sp~ 11eno denominaçio; doi, :segue por linhll reta atê o Ponto 44 de
c:.Po.i-der.adas geogrDficl!l.!l
aproximada.!!
Ol•Je•OO"N
e
6t•54'00MWgr.,
lQcal izado na confluê<:"~Cill de doi.!! ig11rapé11 .eem denominação; dliÍ,
segue
pelo i911r11pê principal, 11em denomlno!Oçio, no sentido jU$ante até o Ponto
45 ..:!e CC!Or!.'l<~t'lac'la$ qf'ogr~fiCIIII IIP'C"OXimllidlll!l 0l 0 34'10"N C! 6l"55'40"Wgr.~
localiz:ado na confluência com o Rio P11cu; da!, segue por outro igarape
11em denominação no sentido montante até o Ponto 46 de eoordenlldaa
geográfica:s aproximada= 01"29'20MH e 6l•~9'5o~wqr., localizado _em .!ll.IO
cebeeei"C"a; dai, segue por linhs teta ate o Ponto 47 de çoordenadas
geográficas aproxim<'ldas 01"25'10~N _e 62•JO•OO"Wgr.,
localizado
na
cllbe~ei"C"e de um iqarap~ sem denominaçao: daí, segue por e:ste no
llentido
ju.11ante oté o Ponto 49 de coo"C"denodas geoiráfieall apro>:imada~ OI·2~'50"N
e 62•l4'00"Wgr., loceliz:ado na conflllencia com outro ~garape llelll
_denominação; daÍ. 11egue por .e11te no sentido montante até o Ponto 49 de
coordenada~
geoqráfieas
1!1proxim11da.!l
Ol•l6'40"N
e
62•13' 20"Wgr ••
loelllizado em sue c11beceira: daí, eegue por linhll reto at• o Ponto 50 de
eoor;denada.!l geográficlls
aproxim~da.!l
0! 0 l4.'09"N
e
62•10'4.0"Wg~ .•
localizedo na Co'lbecei~a do Igi!I"C"ape More~a; da1, seque por e11te no
sentido jusente até o· Ponto 51 de- eoo~enadaa ge~grâfleas aproximada!
01"04'20"N e 62•11'00"Wgr •• localizado n .. conflueneia com o Iga';ape
Cel!ltanho: daÍ, 11egue ainda pelo Igarapé Marorá no sentido jusante ate o
Ponto . 52 de
=ordenlldi!.tl
geográficas
11p~oximad1111
01"0)'50"N
e
62"10'55"Wg~;. toc:ali.:r.ado na confluincia com o Rio Catrimonl: da!, :segue
po~ este no senti<'Jo montante até o_ Ponto 53 de coor:denadal5 9eog~.ifie•11
aproximadas Ol"14'10"N e 62°27'00"Wg"C"., 1oealiz11do "" conflu;ncilt com o
Jqa~.,pé Xeri11na: daí, !legue por linha reta até o Ponto 54 de coor;de-nada.!l
seogrâfic11.11 apr;oximadall 01'"06'30"N e 62"36'50~wg~ .•
localizado
n~
confluência de doil5 igii"C"apé.a .aem denominação; daÍ,
segue pelo ig.arape
principal. sem denominação ni:t sentido ju.11ante a.t~ o Ponto 55_ de
coo~de~.,~a8
geogrlificas
aproximadas
oo~ss•40"N
e
62•4Q'20"\4gr._,
locãHz~do na conflui-nela ~o Rio
Demini; diiÍ, segue por ~:~~te no
sentide J<~B.IInte Pela mllrqe~ direita at~ o Ponto 5~ .de c~o~denadas
geogni!i.ca1 llproxi~ada!l 00'"51'10"N e 62"34'30"W9r ••
locall:tado ~na
eonflu~~Cill com o rqarepé do Oiogor daí, .11egue
po"C" linhll reta ate o
Ponto S7 de
coordenlldas
geoqtáfieas
aprol!imados
00"49'4<?"N _ e
&2·~o·~·"wg~ .• localizado na eobeeeira de um
igarapé 11em denom1~oçao;
daí. segue po~ linha reta llté o Ponto 59 de coordenadiiS ~eoc;;r:afiea.a
aproxi.madft.a 00'"52'4.0"N e 62~4.1'50"Wgr., locatizodo n11. ea'bo!oee1ra de u11
igarapé sem denominação; dai, llll'gut> por linha reta até o Ponto 59 de
êoordenad•u geogrôficas
op~~ximad~ll
00"5J'30"N. e
~2'"4.5'20~Wgr.,
localizado na c-t~beceirft de um 1gar;ape •em denominaçao; dal,
llegue po"C"
este no sentido 'usante atê o _Ponto 60 _de coo~denadas _geog"C"Iifieas
aproxfma_da!l õo•52'00"N e 62•46'40MWqr., locftlizado no eonquencia co• o
Iga"C"i!.p!IÍ Grande; dai, negue pO"C" llllte no aentido montante ate o Ponto 61
de coordenadas geogr;ol;fieas 11proxim11doa oo•54'50"N e ,62"4S'lO"Wgr ••
localizado em .aue cabeceirll; daí. ••que por linha ~eta ate o Ponto 62 de
coordenadllll geográf!c•.e
ap~oximad•s
,01"01'10"N
e_ 62"51:soHWg"C",,
localiza-do na cQnfluencia de dois igar11pes .11em denominaçao;
daJ., lll!'l1Je
pelo igarap* secundário, •em denominaoçeo no •entido aontant• até o
Pont-o 6J ~e
eoozd.enadas
~edg'l'áfiea.a
•P';O>~imadas
01•0~' "OH :f
e
62'"59'00"""-;r., localizado em sua cabii'CI!i~a: da~. aegue por l1n~a ~reta
até o Pontn 64 d~ c:Oo"C"denadas _geograCieall ap"C"OXill'la~a.a 01•09 20 lf •
6)"0J·~o~wqr .. l<:'IC>tliJ!sdo na conrlu .. nl."io d<> Jl[,.. MIUdn"""" ro.., ""' iqlltll~,.;
,.,. <'J•nomon<lo;,i,o; dsi, a•O<.J# por linh11 r•t" 11t,; o ~·''"'" fo~ ,)., ''"'f''"""""~
_gcoo~r..ífi<;ft~
ftpro~i,.odas
Çl•n•SO"N •
6?"0!>'4~"Wgr .•
l<.>l"lll~u<lo
eonflu~nci~ ~ .. doia lg .. rapf'll llf'M d.,nominaç11o; da a, 11"'1'""' por l!nt"ta
r•t•
ltt._ 0 Pont<• l!>b <'lf' coord("nlldltl' qeogrlÍfl{'ll!l ftpH•M\mdlll' Ol lf:t''jClftN .•
G'3•07'3(1"Wqr., !Or'lllizodo n• cnnOuioncie dto um i(/<'IT"P,; """' ''""""'l"ftt.;ao
com o Rio Pemini: d11Í, segue por ""te n<:'l Sf'ntid'"' mont!lnl~ J'Pl-'1 ~I!TQf'RI
esquf'rdl!l 11ti- n Ponto 67 de coo"C"denll<1n~
go(•vr.\r ic11"
apr(l•>~•ad••
01•:ro•20"N ~ 6J•l5'00"Wqr., loc•Jir.11do n11 interse>ç11n com 11 "'"rlm>'ttal
Ncorlt> ~11:'·210; daÍ, ae9ue por esta Pf'lQ bor<lo dir••'" n" "'"ntir'lo
L.. •~e-O..!It'" .. t.. o Ponto 6B dll'
coordf'nllda._ 'fi"Ogrt.f ;_.,,.,,. IIF'rn•i~""•u
OJ•lJ'lO"K e 63"29'40~Wqr .• locolir.odo na confluenc.ia c:om um Jgnr11p<> ae.,
dt-nomtnao;:iio: doi, liii'IJUII' po'C" l"lltP no 11t'ntlr'to I'IOrtiiOntf' at,;. o l'unt» t.9 de
coordt>no<'ln" 9eosrftf1c11"
l!!f!ro>:l.,ll<'la.!l
DI"(1~'20"N
I"
.(,l"2'1'4(l"W>;r ••
)ocl!lli:.:a<1<.> em !<ua cabece'lre.; <'In!, aegu• por lar>ha ret11 l!ltor o Por>to 70 de
coord~r>11de11
geoc:r-'!ica"
eproximlld-!!.!1
OI"OS'30"N_ .,
~1"2'1'3~"Wgr ••
loe.,lizado na cnheccoir 11 de um igarape 11e1n denoW~:na<;11o; rlll>.
seque po"C"
l~nha reta
o Ponto 71 de coo~den.:oda" 2'"ngnÔ!ic-·'" nproxim10d~"
Ol"04'50MN e ó3"32'4.o~wgr., lnr:alizao::'lo:> nl'l eon~lu<"ncia "" <luis l~,..rllf't!•
se'" dconomln11<;iio; daí, 11egue pelo igarapé principal, 11em d•nnmlnllç..,o. no
llf!'l'ltido mont .. nte ate o Ponto 72 de coordellAdllll gl"oqráf.ic-o.!l l!pro>:il'llldto.!l
OI"06'40"N e 6J•37~20"Wgr, localizftdO em su11 efthl"c_eir"; daí, segue por
linhll reta a-t-é o Ponto 73 de coordenada~! geog-rtlficsll .. proxi.,adal!l
ot•o6_' 10 "N " 63 •4.0' 50"Wg~. , locol izad9" n11 cabeee i r a de u"' iqa r11p._ •C!II•
ói-nom.inllção; <CiaL 11egue P.,"C" elite no sentido jus,.nte ué- _o Ponto 74. de
coordenada!< gcogrtltieel!l
aprnxi.,lldae
01"05' 40"N
e
ó)•U• 50"Wgr ••
l0-<:-.!1-\Zi!.dt!-!H!-- i!'ltt'-'!:!~çic--cOlll--: Prrir.~t-r:l---HOI'tcii Jl-R--2-19; -~aJ-, -M-;a~----pt'll'
e-sta -pe-lo "bo"C"do direito no sentido Leste-Oe11te até o Ponto _75 de
coo~denada:s
geográfica•
apro>:iDII!I-dall
oo•sg• '5.0."N
e
6J•4S' 20"W9r ••
loco~~liz:ado n10 confluência eo11 o Ig-11rep' Oeminiz:inho~ ClaÍ, llequ .. por este
no sentido juaante attÍ o Ponto 7ó de eoorden11da.!1.9eogriifieas al?roxi•ad~s
00•5J'00"N e 6J•51'10nwgr:., locoliz11do na conflu_encia coM o R10 .-.raea:
· da.Í, III!'ÇUe por e.ete no sentido 110nt.e~nte atO: o Ponto 77 Ce coordenadsa
geogrlificaa
tproxi11111das oo•56'-40"N e 63·5~'00"Wgr.,
localizado
na
inter.11e<;ào eo"' a per;te planejn<:::!a da Perimetral Norte 911-210; dai. segue
8

ate
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PQ\" e:~ta pel!l bordo direito at~ o Ponto_78
de eoordentulll~ geogr.ifJ<:a•
aproximadas t:'')•)4'40"N e 64"!;3'1'S"Wq~; •• loco~~liuodo nill conftuf.ncia eo• u111
igarapo; se1n -~'l'nOII1.il'iaçio; dai. 11egue por e•He no sentido mo_ptlmte _ ritô. o
Ponto 79 de
cool."den11das
qeográric:~ts
aproxim.!ldar~
00"32'l0"l'
e
64"5.C'55"Wgr •• localizado n<:~ c:onfluii-ncia c:o111
_ou._t~o
igarllP'i
!llell
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OES'!E : Do Ponto 95 segue 11.1ndo pelo Rio Cauaburi

,.t.,; o Ponto 96

a,..

~oordenadas

geográfic11011

no

11entido

illpro><imada•

"'ontante

00°14'10"H'

e

66,•2.4'45"Wgr •• localizado na t::onfluincio co>n wn igarapé sem deno.ainaçiio;
dai. 1n•gue por este no sentido 11u;.ntante llté o Ponto 97 de c:ool:Coinad~u'
q'l'ogr.ific:"'s aprox~-~adas 00"16'40"N e 66•:Z7'10"Wgr.,
localiõt.,do
na
confluência com outro igllrapé aem denoMin~ç.\io; dllli, !legue .,inda pelo
iq- 4 rapé principal ~e111 den0111inação,
até o Ponto 9S Cle coordenadas
geoqrâfie;u: aproJci-o~da!l oo•:zg• JO"N e 66•27'10..-W9r·, loealiz.ado em su•
cJ.beceira; dai, :se-:: :e por linha ret11 até o Ponto· 99 de coordenadas
ç~ogr~ficas 4 prox:-•d"'3 oo•:H'35"N e &6•24'40"Wgr.,
loc41iz.ado
n.a
cc:nfluénc:ia de dois iq!srapé11 .sem denominação: dai,
seque pt~1o igaul'i
prineipal ~~~~ den~~1naçijo no sentid~ jusante at; o Ponto 100 de
coordenadas q~oqrÂfical!l
aproxi~adal!l
oo•JO'l2"N
e
66"20'40"W9 r ••
loca1i.r.ado na eon!luineia 0::011> o Rio Cauaburi; daí,
se~ue por eate. no
•entido montante atê a eon!luincia eom um iqara~ aem d~nom1naçio, e por
esta no =•ntido montante- até o Ponto 101 de coordenadas g-eogrlirieas
aproxi11111da:=. oo•J:z•JS"N e 66•19'40"Wqr .. loeali.r.O!Ido _na confluência co•
outro i91Jrapé sem denom~nação; dai, aeque por linhll rete. .até o Ponto 102
de c;oordt"nad;~~• qeo~rlifi"cas aproximad.as 00"34'20"N e 66•17'40"Wgr ••
locali:r.ado _na conflueneia de u~ igarO!Ipé •e111 denomin~:~çio co111 o Iqarapé
1lu~10u: d"Í: ""'<1'.. poT" .,,.,., nn
••ntido montnnt• ftti <> Pont<! 10l d•
coór<.IPnnl'las c;J•ogr,;tirn.,
•1•roxhoadae
oo•n•no;"fol
•
M•"'lf>'OO-III9r.,
locatuad~• •m •ua c11h•r•1u; d11Í, sequl!' P'>t 11nh" rtotll fltf, o
P<>nto 104
o:!"'' coord•n~:~dae 9""9târtr:aR aproximada• oo•4t'-CO"N •
66•u·so·w9r.,
loc:iollu•do n1 conCluincia d• un iqarap; •e~~~ dencnnJn•çio co. o_ C•n•l ""'
tu_rl!l<;i: d..,L II'Çue por ••~• nc> •an!f1do -.ontantf'
Q J'onU'> lO!> de eooo'r
dehãÇI,.._I qeo<;~rii!ic;a• apr-o~<ll'>a_dae 00 4S':lo•N • 66"19'10"1<1<;• ., _ Jn:Ç_flll""'tõ
,u_nti\ a.o !ol,.rc;o do s•.1tO.!":.lli nq Urdt_e 1nternncional llta•II/V-:ruelauJal,
seogutt FfolO referido Um1:• u i o ponto 106 c!tt C"OOrden•d3ll 'il.O<JrlíUca•
_<'proKir'l.!<i•• 04017'10•N_• 640•J7'JO•wqr,

denocnin•o;io; d.ai, 11eguc- por linha reta at,; o Ponto 80_ de __ coot'den.,dolts
qeogrÁficas o~proxintada=s oo•:zs''iJ"N •
64•S7'15"Wt,~r.,
locali>::ado
na
eonflu;nc;ia de dob ig11rap,;a te•'denordnaçio: daÍ., .segue pelo iq•rapi
pdncip.!;l, se• deno~ninaçio,
no santido juaanto até o Ponto 61 dec:ooro:Jenada:lll geo9r6ifieaa
4pro11Ciii\Gdllll
00•24'50"N
e
64•57'10~W9r.,
locali:r.ado nl!l c:onfluiinci.a COIII o Rio GUO!Iriba; da!, seque por tl!te ate o
Ponto 82 da
coordenada:~
~eoçráficaa
aproximadas
00"24'l&MN
•
6("58'07"1olçr., locali.r.ad:O-n~--eonf'luêncill com um .llr_aço 1'orcnedor artuent•
da •arqe• direita; d.aS., se9ue por linha reta atê O Ponto _83 de
coordenadas geográficas
aproximada•
00"15'20"5
•
65"01'20"Wqr.,
localizado na cabeceira de u• ig-a~.,p; n·• den~minaçicr; do~~ i,
St'<Ju:• por
e-ste no 11entido ju1111nte 111té 11 confluência com o ~~ar.aptõ Tibarr.ii, • por
este- no sentido ju.l!ente e.tli o Ponto S4 de c_oordenada.l! geoqréfic:11s
tproxi•ados 00'"18'40"S e (i4•57'30"Wo;rr., loc_ali~4do na confluênci 11 ca. •J•
Lgarapoi sa• denomil".a!;ji.o; daf. segUê por es-te no tentido cnontlll'ltl!' atê o
Ponto B'!i 6~
coorden;~~d;~~l!J
_geogr6.flc~e ___ aproiiCii!lada•
oo'•l'3'20-"S
e
6S"00'40""Wgr., lOC'Ilizado e111 Du:il c11beceiro: da{, .l!eque por linha ret.a
ui o Ponto S6 de co_ordanada:s ÇI!'O<;Jráfieaa aproxi..ad~:~l oo•,I9'20"S e
&s•07'20"Wo;r., localizado no eonnu~nei.a com o Rio Marauiâ; d.ÍO!, aegue
por ••te no :st:ntio!o jusante até o Ponto B7 c!t: eoo_~deT;ac!I!IB qeográric:a•
aproxi111•daa OO•l9'Q5MS e 6S•06'40"Wgr •• -loc<lllizac!~ na confluênt'.i11 com um
br.aço fo:1;111ador aflu•nte da 1t1a'r"9em dir~it~; ~~~-· .II!!'J;Ie pa:r as~e_ no
~entic!o montante at,; o Ponto 68 de c-oordenllclo!!"
9eogr,fic0!11'1 aproxi~n~~c!a:ll
oo•I6'30"S e 65'"08'40"Wgr·., locall.:r.ado em sua ~abe-caira; c!af. Beque por
linha rl!'ta at,; __ o Ponto 99 de coordenadas_ il!'o~râfica:l' aproximadO!Iill
oo•l4'40"S 1• 6S•l0'20"W'ilr., localizado na conflu~nc:ia do 11Jarap~ Arixana
com ?utro i~arapé s~m deno~inação; dai, ~equt" p•lo I~O!!~ape AriKana no
.sent~do montante ate o Ponto 90 de coordenadas
~eograf1cas
aproximadas ~ORTE: Do ponto 106 sequ• no ru1010 "Nt, ~lo limit• lnto~n•"=lonal IJraoU/
oo•o6'40"N e 65"15'25RWgr., loc.ali~O!Ido na confluencia d~· doi111 igarapé• ·/Vene:tut"la,até o Marc;o 11·2 lnlcio desta memorial.
se111 denominação; dai. seçue por linha reta _a_t,; o Ponto 91. dl!' cooro::le_ne.das
__ IX_- !{.. terminar i !'UNIII aue r>romov11 a demereoaçiio adm1-.
qeognific;!la aproximada_s_ 00"17'30"111_ e- 65·-16'05"-Wqr--::, -localizacío
na nJ.s_tratiVa da terra oc;up.:~da celo Qrupo lndlgena .PNOMAMI, pnra
po•t•confluêneia de dois braços formac!o~as de ~m igarap6 aem denominação; rJ.or h•.llf!Oloaa.çio pelo Pr .. aldvnttt da P:epGbHc;a, I'J!Ss t.,rrnos do art. ''"' do
dai, segue peto braço formodor_esquerdo no sentido mont.ante at~ o Ponto Oeereto "'"' 22/91 e art 1 19, § ~9~da Lei nQ 6.001, de l~l2f7l.
92 de cooro::lenada~ qeográfica.s aproximada:!' OO•l9'00"N e 6S·~6'00"Wgr.,
III - ""ro1b!r o lngro11so, o _trlnlito e • perm•nincia do
localizado na interseção com a parte planejada do Perime~ral Norte
ear>ecif1ca~o,
SR-210; daÍ, segue por est.a pt'lo bordo direito no sentido Leste-Oe111te pesstlll:ll ou qz:uro• de não lndloll dentro do perlm•tro ora
atê o Ponto 93 de coordenadai!l 9eogréficill.,· · .apioximada; óo•tJ'OO"N e ressa.lv•~as a prttsença e e. •iiO de autoridades federa! e, bem como a do
particularel'l
e•peclalmente
autorizados,
desde
ou.,
•ue
atividade
niio •e
66•02'40"W9r., loc4lizado na c:onfluinc:ia eom o Rio Mo~~iâ: dai, aegue por
ja not'iva, 1nc"Onven1enta ou dano•• 1 vida, ao• b•n• a .ao procos-o
di
et~te
no sentido jus.ante pela mar9am direita até o Ponto 94 de a~tslatênc:ia
ao•
indlqena11.
coordenada~
çeogr6ificas
aproximada:!'
oo•Ol'10"N
&6~07'00RWgr ••
localiz11do na confluência cocn o Rio Cauaburi; dai,
aeque por este no
sentido montant• pela marqe~ e-squerda .até o Ponto 9S do coord•nadaa
:rv - ...i_ata Port.ar1a entra e111 viqor a partir deo au• publ!
qeoçrlificas aproximadas oo•ll'lS"N e 6& 0 23'JS"Wgr.,
lOcaliõtado
na c.açio. ~
inte~seçiio c:ocn a p.arte planejada da Perimetral Nortfo BR-210.
.JAIIAS GONÇAI:f'ES P'ASSAIUNHO ••

•t•

À Comissao de Constíluiçao, Justiça

e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - 9 projeto lido ções n' 836/91, de autoria do Senador Pedro Simon, ao Minis"!ró das Relações Exteriores, e o de n' 841191, do Senador
será publicado e remetido à COmissão competente.
Sobre a me_sa, ·reql!_~r!JP-ento que será f~do pelo Sr. 19 Eduardo Suplicy; -ao Ministro do Tratialho e Previdência So~
cial.
Secretário.
-- É lido o seguinte:.

REQUERIMENTO N• 844, DE 1991
Nos termos do_ art. 397, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro a convocação do Ministro de Estado da Justiça, Sr.
Jarbas Gonçalves Passarinho, para expor, perante o Plenário
do Senado, as razões que levaram o Goverrlo a demarcar
áreas de terras para posse permanente do grupo indígena
Ianomami, co-nforme dispõe a Portaria n9 580, de ts de novembro de 1991, daquele Ministério.
·
Sala das Sessões, 25 de novembro de I991. - César

_FiCa, portanto~ prejudicado o requerimento do nobre Senador César Dias. -O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotadç o

ORDEM DO DIA
Item 1:

Dias.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A propósito
N' 85, DE 1991
do requerimento que acaba de ser lic:!_o, a I:resíd~ncia informa
ao Plenário e ao nobre Senador César Dias que comparecerá _ __ (Em régíme de urgência, né)s t"rmos do art. 336, c do
ao Senado, amanhã, às 14 horas e 30 minutos, o Ministro- Regimento Interno).
.
da Justiça, Jarbas Passarinho, nos termos dõ-art. 39(, inciso
Discussão, eni turno -único do Projeto de Lei da Câmara
li, do Regimento Interno, para prestar todos--os ·esclareci- n' 85, de 1991 (n'1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa
mentos ·necessáriOS a respeito da demarcação=---aa re_serva dos do _Presidente da República, que dá nova redação ao § 1'
índios Ianomami. -do art. 3• e aos arts. 7' e 9' do Decreto-Lei n' 288, de 28
A Presidência corimnica-ao Plenário que deferiu, ·ad refe~ de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei
rendum da Comissão-DiretOra, o Requerimento de Informa- n' 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao caput e § 2• do art.
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10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
da votação do Requerimento n' 727, de 1991, de extinção
da urgência).
A matéria foi incluída na Ordem do Dia~ eí:i:f virtude
de estar em regime de urgência.
Apreciação- do requerimento ficá adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 2:

Discussão, em turno úUico~ da RedaÇão~Filliif(oferecída
pela Corilissáo Díretárã em seu Parecer n9 444, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1985 (n' 90/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo_
BáSicó sobre Privilégios e Imunidades e R~lª-_ções Institucionais entre o Governo da RéPU.blica Federativa do Brasil e
o Instituto Interameritano de Cooperação para a Agricultura,
celebrado em Brasllia, a 17 de julho de 1984.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não bávendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a di~cussão sem apresentação· de emendas,
·a redação final é considerada definitiVamente ap-rovada nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
~ a seguinte a -redação final aprovada:

Redação final do Projeto de -Decreto Legislativo
n•9, de 1985 (n• 90, de 1985, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1991
Aprova o texto do Acordo Básico sobre Privilégios
e Imunidades e Relações Institucionais entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, celebrada
em Brasflia, a 17 de julho de 1984.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo Básico aobre
Privilégios e Imunidades e Relações Institucionai~ entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a AgricUltura, celebrado em
Brasília, a 17 de julho de 1984.
Art. 2<? Este decreto legislativo entre vigor na data de
sua publicação.
·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 3:
DiscussãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em-seu Parecer n9 445,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de
1985 (n•72/84, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São_ Tomé e Príncipe,
concluído em ~rasília, a 26 de junho de 1984.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente apro-vada, nos
termos do disposto do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 19, de 1985 (n' 72, de 1984, na Câmara dos Deputados),

Faço saber _que o Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Internq, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9
. , DE 1991
Aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação
entre o Governo da Repáblica Federativa do Brasil e
o Governo da _!!~pública Democrática de _São Tomé e
.&íncipe, concluído e~ Brasfiia, a 26 de junho de 1984.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Democrática de São Tomé e PrínM
Cípe; Concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Art. 29 Este deçreto legislativo entra em vifor na data
da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-:-. Item 4i
DiscuSsão; e·m tuiriO- únicá, da Re'dação Final ( of~
recida pela ~Oinissão D~í:eto!3:_ ~m se~ Parec:er n9 456,
de 1991), do 'Projeto de Lei do Senado n' 278, de 1991,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 'que altera
o item IIl do art. 5' da Lei ne 8.059, de 4 de julho
de 1990:
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto do art. 324 do _Regimento Intern<?.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 278,
de 1991.
Altera o item III do art. 5• da Lei n' 8.059, de
4 de julho de 1990.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1' O item fif do art. 59 da Lei n' 8.059, de 4 de
julho de 1990 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 59 ................................................. ..
_ III - independentemente de sua condição, os filhos menores de vinte e um anos ou inválidos, e as
filhas solteiras que viviain sob a dependência econômica do exMcombatente_ por ocasião do seu óbit.o·."
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. "
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra pela ordem,
Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra a V. EX'

· · -- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, eu gostaria
de saber por que um projeto de resolução do Senador Márcio
Lacerda, constante da pauta de quinta-feira, após ter retornado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, poste-
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riormente, voltado ao Plenário, não fói -iO.i::luído na Ordem nifestarem uma espécie de queixas pelo fato· de empresários
do Dia de hoje.
_ abusarem de preços.
Eu não Sei ·se na seSSão de sexta~ferra, houve alguma
Hoje, ainda~ ouvimos um3: manifestação nesse sentido
coisa, porque ao- c-hegar ao -Plenáriá já havia-se_ erlcerrado dp Senador Ney Maranhão, a quem tive a oportunidade de
_apartear. O p-ovo brasileiro está sofrendo de maneira cruel
a sessão, que foi muito rápida, por não ser dia de votação.
Deve haver alguma razão, que não seja do meu.conheci- os efeitos desses abusos, posto que eles oco_rrem num momento, mas perguntaria a V. EX' por que este projeto não
mento_de compressão dramática de salários. E, na verdade,
entrou na pauta de hoje.
não há um caso concreto sequer de punição, nUm país onde
já se e_stabeleceu o congelamento de preços com grande semO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Senador Jutahy
cerimônia e incompetênCia, pOrqUe; se congelamento de preMagalhães, não constou pelo mesmo motivo de não·ter sido
~ ços resolvesse, todos o subscreveríamos.
iricluído na pauta de sexta-feira.
Não funciona, pelq contrário, exerce, a: curto prazo, um
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não estava presente
efeito danoso sobre a sociedade como um todo e sobre os
na sessão- de sexta-feira.
-mais fracos em especial. Por esta razão, ao observar, nas
respostas a esses requerimentos de informações, que as autori0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -·Segundo o
artigo 168 do Regimento Interno, não há votação na segunda dades federais não satisfizeram a esSe direito elementar da
sociedade brasileira, de ter a defesa dQ seu decadente poder
e sexta-feira. Estará incluído na sessão de terça-feira.
aquisitivo, percebi que o nosso caminho deveria ser a convoO SR. JUTAHY MAGALHÃES - F'ói induídó" na pauta
cação de tais autoridades. E a Comissão de Assuntos Econ·õde amanhã, já com discussão encerrada, portanto, sem condi- micos o fez; tais autoridades estarão aqui amanhã, em sessão
ção de se apresentar emendas.
_convocada para às dez horas para a qual eu gostaria de solicitar
o comparecimento não apenas dos membros_ da comissão de
O SR. PRESIDENTE(Magno Bacelar)- Como amanhã
Assuntos Econômicos, miS de todos os Srs. Senadores, já
já está preVfSfa·, pa"fá a se'sSãO::das 14 horas e 30 minutos,
que, segundo o Senador Jutahy Magalhães, nesta semana haa presença do Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, deverá
entrar em uma sessão extraordinária que a Presidência convo- verá poucas reuniões de Comissões e amanhã teremos uma
importante. E eu gostaria de, nã. OO:ildição de autor da proposta
cou para quarta-feira, às 10 horas.
de convÇ>qtção, concitar os meus P(_lr_es para estarmos todos
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Já temos, então, uma lá, tratando com tais autoridades de um assunto que, -sem
sessão extraordinária para quarta-feira, às 10 horas da manhã?
dúvida alguma, é-o x;nais importante da dramática atualidade
brasileira .
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sim, tendo
em vista a presença do Sr. Minfstro-da Justiça, por convocação.
O Sr.Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, mais uma vez,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Antes de encerrar, ouço
não teremos reunião de comissão.
com satisfação o Senador Jutahy Magalhães. _
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Provavelmente
-O Sr. _J_11taby Magalhães- Eu o aparteio, inclusive, penão.
. dindo desculpas a V. E~, porque o que eu quero lembrar
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-- É interessante isso.
n~o se refere tanto a esta manifestação de V. Ex~ mas a uma
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volta-se à lista frase, de V. Ex~. de que não se vêem aqueles que abusaram
do poder econômico presos.
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Preso eu acho que seria
muito, mas nem sequer uma sanção pública.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS .:.... SC., Pronuncia o
O Sr. Jutahy Magalhães -Mas_ V. Ex• veja que, no
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, meu pronunciamento ·é p·ara uma breve comu- iníciO do gõVenio~ houve até uma manifestação do "xerife"
nicação e, ao mesmo tempo, procurar sensibilizar os Srs. Sena- de então de que iria precisar de estádios de futebol, ...
dores, em virtude da cónvocação que a Comissão de Assuntos
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Preocupando até os flaEconômíCos, ·poi- Solicitação nossa,··fez-·chegar a três autori- menguistas.
dades, cuja atuação é da maior importância neste momento.
O Sr. Jutahy Magalhães- ... para poder lá colocár todos
Amanhã estarão prestando esclarecimentos e se submetendo
aqueles
que seriam presos em razão disso. E V. Ex~, agora,
a uma inquirição na referida comissão o Secretário nacional
de Direito Econômico, Salomão Rollemberg, a Secretária de afirma que não _tem nenhum.
Economia, Dorothéia Werneck e o Diretor do Departamento
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E afirmo "mais, Senador
de Administração de Preços, Celsius Lodder.
Jutahy Magalhães, que recebi- e é isso que vou dizer amanhã
Lep1bro aos·meus nobres Pares que essa convocação de- na Comissão de Assuntos EconómícOs,- se Deus permitircorreu de dois requerimentos de informações que apresentei eu recebi, o Senado recebeu à resposta a esse re9uerimento
no Plenário do Senado e foram aprovados por esta Casa. de informações dizendo ser impossível individualizar casos
Requerimentos que tinham e têm como objetivo o conheci- de abuso de preço. "É impossível já li isso aqui- ídentificar
·
mento de casos concretos de abuso, tan.to na questão de abuso, a empresa e o produto".
tanto na questão da remarcação de preços, quanto no chamado
Diante dessa rleclaração de incapacidade de resolver o
abuso do poder econômico. Principalmente a partir de agosto problema - não quero com isso pill-tir para a agreçáO ou
deste ano, com a escalada inflacionária, assiStimos a vãrias para crítica ao Governo Collor - quero saber o que está
autoridades federais, inclusive o Presidente da República, ma- faltando, porque isso é a questão, sem dúvida alguma muito
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grave para o povo brasileiro. Pode até ser que pãta as autoriOra, á Projeto de Lei não contempla, como erã de se
dades não o seja. Pod~ ser até que ~s ':eíO?los tl_e co':Ilunic:ação - -e~perar, a classe dos Procura9_9res Autá~g-~~~0.§? regídos pelas
clêeiD; importâDcia maior-a -outros assuntos, mas esse é um LéiSii~"-5.645, de 1970, e n~" 6.550, de 1978. c dentro deste
problema que d_omina a _ca~eça, o coração, o estômago, o enfOQue -e diante de tal injustiça;que os--PrOcuradores Autárbolso, enfim ê o- qúe- cõnsome--mrus teiDpo e-preocupação -(j_úicõs do Estado do Rio de Janeiro, encabeçados pelo ilustre
da sociedade brasileira. É o seu empobrecimento, é assitir Procurador Dr. DiOgo de Mello Menezes, estão reivindicando
a essa loucura desenfreada de_ remarcação de preços, prati- - melhores condições salariais para a categorl~, el?:~endendo que __
cando especulação que o Governo :CI~riuil_~i_a no gé_gero e não a "política salarial do Governo atenta contra o património
comina na prática e no caso lndividualizado. __ Então, é essa dos Procura<;lores Autárquicos, reduzindo seus salários". Arimpotência à que a :SOéiédade está assistindo e à qual está gúem, ainda aquelas autoridades, que "tabelas publicadas nos
sendo submetida que pretendemos desvendar nessa· reun!ão nos jornais do Rio _de Janeiro distancia111 os _I:'rocu~adores
de amanhã que considero da maior importância. Não me consi- da Fazenda de seuS colegas- autárquko-s;- que -pertencem à
dera competente para-dar à reunião 6 andamento e a sOlução mesma· Advocacia Geral da União, Cavando fosso salarial,
necessária. Por isso, solicito a todos que puderem que lá com..: contrário à isonomia cbnsfitucional'~.
pareçam a fiffi de cobrar das autoridades, por que nenhum
Ao destacar as reivindicações e queixas_ daqueles Procuracaso de abuso econômico foi identificado. Nenh-um. Por qtie dores, iilstamos com o Governo para_que uniformize, dentro
as autoridades se queixam dos que abusam, e nada fazem, dos padrõ_es da Justiça e eqüidade e do_s p~eceitos de isonomia
como é do seu dever, para puni-los? E nem diria parã pren- da Constituição-Federal, ã-sua- PolítiCa salarial para os servidê-los ao menos para -publicar no jornal o nome: "fulano dores públicos em geral, e para os Procuradores Autárquicos,
de tal". Se houver sanção legal e aí estaremõs-Senâo-cham-ados -ern particular.
à -colação como instituição Legislativa que ·somos. mas ao· ·
Ao lado disso, estaremoS atentos quanto à tramitãção
menos que haja a sanção morai, publicando "fulano de tal" do projeto no Congresso Nacional, no sentido de resguardar,
está abusando de preços, porque a cadeia do processo produ- através _de pronunciamento e apresenta9ão de emenda~. se
tiVo demonstra que os índices de crescimento dos preços dos fOr o caso, os_ direitos e interesses dos Procuradores AutárinSumos do seu produto são inferiores aos-o reajustes de tal quicas: Era o qué tíllhamos a diZer spbre o assunto. Obrigado.
empresa, em relação a tal produto e com isso está carâcte- (Muito bem!)
nzado o caso de abuso econômico, de especulaçãoc Ou chegaCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
mos a -isso, ou vamos ContinUar correndo o risco da tentação
--Aureo Mello- Carlos De'Carli- César Dias- Ch?gas
do congela~ento _que, com todos os seu~ Qesastres, parece Rodrigues- Dario Pereira -:Esperidião Amin - Epitácio
ser mais fácil de ser praticado do que o cumprimento iotíneiro · Cafeteira- Francisco Rollemberg___..:: Gers_oh Camata ...;.._H_enda obrigação da vigilância, do monitoramento, razão de ser rique Almeida - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior desses órgãos, cujo~ tituJa_re_s estão sendo convocados para, João Frariça- JOsé Paulo-Bisol- José Sarney- -Lrivy Dias
amanhã, prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos - Mag~<?- Bacelar-~ Maurício Corrêa -:- Nelson Carneiro
Econômicos.
- -Ney Maranhão- Raimundo Lira- Ronan Tito-- Valmir
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não há mais
oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Tendo em vista o comparecimento nesta Casa, amanhã,
palavra ao nobre Sendor Nelson Carneiro.
do Sr. Ministro de Estado da Justiça, não serão designadas
O SR. NELSON CARNEIRO (PMbB ::___ RJ. Piónuncia matérias para a -'Ordem dO Dia.
o seguinte discurso.)_- Sr." Presidente, s~~ e Sr-s:_-Seiiadores,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ,-Está encerrada
as distorções e inju-sfiç3-s que Se vêm verifiCando, ultímainente, ·a sessão.
no s_erviço público federal, têm deixado o servidor público
(Levanta-se
a
sessão
àS
17
horas
e
6
minutos.)
em total desamparo, Jevando~o ao desalento e de_s_âl}irilo. Atingem~se direitos adquiridos, reduzem-se salários de várias cateCOMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
gorias, atenta-se contra o institutO da isononiia, (Jue é, antes
(*) - Atas das 28~ a 30~ Reuniões, Realizadas em
de tudo, um direito constitucional, e é o servidor que, no
29 e 31 de outubro de 1991. · · ·
exercício de sua profissão, exercida com dedicação, esforço
-(")-Serão
publicadas
no
suplemento "A" à presente edição.
e trabalho, sofre as nefastas conseqüências deSta fãlfa-de critério e justiça. Tal é o resultado da equivocada política salarial,
COMISSÃO DE CONSTITiJIÇÃO,
atualmente em vigor, para o funcion~Iismo público no :País.
....
JUSTIÇA E CIDADANIA
Ainda ag-ora, Sr. Presidente, o Executivo enviou ao Con(*)- Atas das 27~ a 31~ Reuniões •, RealizadaS em
gresso Nacional Projeto de Lei Complementar, n~" 73, de 28
9, 10, 22, 23 e 30 de outubro de 1991.
de outubro, que "institUí a Lei OrgânTca da Advocacia Geral
da União", para regulamen~ar o artigo 131 Ça Cop~titui_ção
(~)- Serllo publicada~ no suplemento '"B" a presente ediçãõ.
Federal.

