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No dia 29, pela proposta do nobre Deputado,
falaria o representante dos empresários da Amazônia. É um só. Acho que nesse dm poder-se-ia
exatamf•nte indicar uma outra entidade, o !BASE
por exemplo, que é uma outra proposta que eu
fiz, que é um órgão Importante, que tem elementos inclusive técnicos em relação à reforma agrária. É urna proposta concreta que eu faria.
O SR.RELATOR (Osvaldo Uma Filho) -A audiência dos empresários da Amazônia já está fiXada para o dia 29, à tarde. Porque, pela manhã
é um deslocamento de avião, nós não chegaríamos .3qui a tempo para as 9 horas da manhã,
de modo algum
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI Considero esse roteiro inviável. Queria registrar,
por que no momento que eu o aprovo, me comprometo com ele ou não. E eu queria dizer que
eu o acho inviável.
São importantíssimas certas visitas, são importantes, s.ó que poderiam ser restringidas, eu conheço várias dessas áreas já. Acho importante
fazer a visita ...
O SR RElATOR (Osvaldo I ima Filho)
nós não conhecemos.

Mas

A SRA. CONSillUINTE IRMA PASSONI-Isso, mas é importantíssimo fazer, quero ressaltar
que devem ser feitas, que não devem ser excluídas, mas devem ser enxugadas.
O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- VeJa
V. Ex- Houve aqui uma proposta, Deputada Irma
Passoni., eu quero só dizer o que motivou a proposta.
HouvE! aqui um companheiro, cujo nome não
me recordo, que lembrou, de forma que me pareceu muito procedente, que nós, tal era o número
de visitas requeridas, que nós escolhessemos
áreas re9ionais do País. Então o que se fez? Uma
área ao norte, o Bico de Papagaio; uma área no
Centro-Oeste, que são os assentados dos brasiguaios; uma área, no sul; uma área no Nordeste;
e uma área no centro, que é a área da Bahia.
Foi esse o princípio que norteou a proposta.
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI Sim, acho que a intenção de V. Ex" foi válida.
Eu só quero dizer que eu não vejo condições
para fazElr isto tudo, por causa do prazo.
Então, que se diminuísse um pouco as VISitas,
em algumas áreas, que concentremos em ouvir
mais pessoas e que sejam ouvidas mais do setor
dos trabalhadores rurais. Acho que não podemos
deixar de ouvir, são órgãos nacionais, nós não
estamos pedindo órgãos regionais. São dois órgãos nadonais que eu defendo, evidentemente
eu poderei ser vencida, mas eu defendo que sejam
ouvidas, o CPT e o Sem-Terra, até conjuntamente,
não prec:isariam ser em dois momentos diferentes.
Agora não vejo como fazer todas essas visitas.
É possível? - pergunto aos Parlamentares.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO-Para
uma qu~:stão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Edison Lobão)- Tem
a palavrél V. ExO SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO- Da' da a complexidade do assunto, eu gostaria de
fazer urn.3 proposta. Que nós definíssemos a etapa
dessa semana, enquanto V. EX" e o ilustre Relator

compatilizariam essa programação. E depois de
V. Ex" consultar a FAB, naturalmente. Acho que
é perfeitamente viável executar esse cronograma.
Mas, mclusive. para não decidirmos na ausência
de companheiros que aqui estiveram e agora não
estão mais. Deveríamos decidir a programação
de visita desse fim de semana e, na segunda-feira
ou na terça-feira, decidiríamos, com maior propriedade, o restante do roteiro das visitas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Pergunto ao Sr. Relator se estaria de acordo em que
nós esgotássemos o tempo das audiências e, em
seguida, passaríamos às viagens, às visitas.
O SR.RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- Quando nós esgotarmos, não há mais como fazer visitas.

O SR PRESIDENTE (Edison Lobiío)
Sim,
as audiências seriam aqui e, em seguida, nós faríamos as visitas.
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O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison 'Lobão) -A propósito das conclusões das audiências, podemos
incorrer no erro de sermos muito descorteses
com o pessoal da EMBRAPA, sobretudo com o
seu Presidente. que pelo programa que nós estamo.:: -·.~o noje, se nós também não ouvirmos
a EMBRAPA hoje à tarde ou à noite nós não vamos
ter mais nenhuma oportunidade. Nós vamos ouvilo amanhã às I7 horas.
O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- Não
precisa ser às I 7 horas, logo depois do almoço,
porque não tem sessão à tarde.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Mas
estamos sujeitos, a menos que pudéssemos ouvilo em uma sessao extraordmana, depois do almoço.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- Fazermos as visitas, depois do relatório feito?

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO O que eu acho que é uma boa proVIdência.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Então,
não faremos as audiências Nessa hipótese não
fariamos as audiências.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Então
em princípio fica acertado o convite a ele para
amanhã às I4 horas.
Bem, de acordo com algumas sugestões aqui
e também o pensamento do relator, nós deixaremos para a decisão final da proposta dele hoje
na sessão das I 7 horas, quando outros companheiros que fizeram também a proposta e não
estão presentes terão a oportunidade de estar.

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- Procurei harmonizar, visitas aos fins de semanas e
as audiências no decorrer da semana. Apenas
incluí durante a semana, uma semana, um dia
de semana uma audiência que a CONTAG, que
considera importante, na qual ela pretente reunir
todas as Confederações do Nordeste e que se
comprometem a falar por um só intérprete.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- V. Ex"
não deseja falar sobre a proposta do Deputado
Assis Canuto?
O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- A
proposta do Deputado Assis Canuto me parece
razoável. Só que lembraria que os três primeiros
compromissos me parecem que poderiam pelo
menos do meu ponto de vista, serem de imediato
aprovados. A partir do dia 29, então, nós decidiríamos o restante.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, eu tenho uma sugestão concreta. Porque acho que o importante é que nós trabalhemos
em termos de sugestões.
A minha proposta é a seguinte: Que nós englobemos em uma só mesa a Confederação Nacional da Agricultura e a Sociedade Rural Brasileira
e que coloquemos em uma outra mesa as outras
entidades populares que estão de fora, CPT, FETAEG e !BASE. Essa é a minha proposta, tudo
junto, e também a Confederação Nacional da
Agricultura e Sociedade Rural.
O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho)- Isso
nós só poderemos aprovar na próxima terça-feira,
porque o autor do requerimento não está presente, já saiu.
O SR. CONSTITUII'ITE ALDO ARANTES
De
qualquer maneira é uma proposta que faço, para
o nobre relator já levar em conta.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- A mim
me parece uma proposta interessante, eu apenas
lembro a V. Ex', e quanto a isso nós teríamos
de ser rigorosos, que se fiZermos isso, teremos
que concluir a audiência naquela sessão.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO- Sr.
Presidente, eu gostaria que fosse enviado aos
Membros da Comissão um relatório da proposta
para as audiências e para as visitas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Não
havendo mais nada a declarar vou encerrar a presente reunião, convocando a próxima para hoje,
às I7 horas.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às I 3 horas e 36 minutos.)
ATA DA 6• REUNIÃO (ORDINÁRIA)
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e treze mmutos, em sala do Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária,
soa a Presidência do Primeiro Vice-Presidente,
Constituinte Rachid Saldanha Derzi e com a presença dos seguintes Constituintes: Jorge Vianna,
Benedicto Monteiro Santinho Furtado, Rosa Prata,
Rachid Saldanha Derzi, Osvaldo Lima Filho, VIrgílio Galassi, Lael Varella, Vicente Bago, Edison Lobão, Victor Fontana, Fernando Santana, Aldo
Arantes, Cardoso Alves, Jonas Pinheiro, Percival
Muniz, Valter Pereira, Ivo Mainardi, Antero de Barros, Ruy Nedel e Ivo Vanderlinde. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniCiados os trabalhos, solicitando dada como lida
a Ata da reunião anterior, que foi aprovada. A
seguir, deu-se início ao Expediente, com o Presidente tecendo considerações sobre o roteiro de
visitas e futuros convidados a proferirem palestra
em Plenário da Subcomissão. Em Questão de
Ordem, usou da palavra o Constituinte Antero
de Barros. A segUir, o Senhor Presidente conVIdou
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o expositor, Dr Rubem l!genfntz da Silva, l'restdente do Instituto Nac1onal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para dar contmuidade aos
debates. Interpelaram o orador os seguintes Constituintes: Jorge V1anna, Vicente Bogo, Rosa Prata,
Aldo Arantes, Cardoso Alves, Fernando Santana,
V!rgílio Galasst, Ademir Andrade, Osvaldo Lima
Fdho e Percival Muniz, que foi aplaudtdo ao fmal
de suas considerações. O orador retoma a palavra, responde aos mterpelantes e encerra suas
palavras. O Senhor Presidente enaltece e agradece ao orador. O inteiro teor dos trabalhos da
reunião será pubhcado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ-

fico, 110 Diálio da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor,
Presidente deu por encerrados os trabalhos às
19:35 horas, convocando os Membros para a próxima reunião, extraordinána, no dia 24 de abnl,
às 14:00 horas, para ouvir o Presidente da EMBRAPA- Empresa Brasdeira de PesqUisa Agropecuária, Dr. Ormuz Freitas Rivaldo. E, para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Secretáno, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente. Constituinte Eemando Santana, 2" Vice-Presidente.

ANEXO À ATA DA SEXTA REGNIÃO (ORDINÁRIA) DA SaBCOMJSSÃO DA POÚTICA
AGRÍCOLA E FaNDIÁRIA E DA REFORMA
AGRÁRIA, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE
1987, ÀS 17:13 HORAS, ÍNTEGRA DOAPANHAMENTO TAQaiGRÁFICO, COM PaBLJCAÇÃO DE'v1DAMENTE AaTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA SaBCOMISS'ÍO, COl'fST!TiliNTEFER!Yil.NDO SANTANA.

O SR PRESIDENTE (Rach1d Saldanha Derzi)
- Está aberta a reunião.
Leio a sugestão de um entendimento com o
Presidente efetivo da Comissão, sobre o roteiro
de trabalhos nas próximas duas semana: visita
ao assentamento do INCRA na Fazenda Anôni,
Sarandi, Rio Grande Sul, dia 25 de abril às 8 horas
da manhã, visita ao assentamento dos colonos
vindos do PaFclguai, No110 Horizonte, PadJoei!a,
Mato Grosso do Sul, dia 26, às 8 horas da manhã.
Esta última, só poderá ser realizada se o aVIão
sair do Rio Grande direto para lvinhema, lugar
onde está a gleba padroeira. Naturalmente, O Prestdente vai entrar em entendtmento com o Governo do Estado para providenciar. O mais diflcil
será conseguirmos avião para transportar os Srs.
Constituintes, porque em avião de carreira nós
não faremos esse programa, de forma nenhuma.
Ficam as sugestões aprovadas, com modificações que poderão surgir.
O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA- Eu
gostaria de sugerir uma modifJc:ação na visita a
Barreiras, preVIsta para o dia 4 ao invés de fazer
o assentamento de Barreiras, São Disidério, que
se fizesse o assentamento da Angical, que foi o
marco da reforma agrária, com a presença de
todos os Ministros.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
?

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - É
pertissimo um do outro. Eu sugeriria a visita aos
dois mas, entre um e outro, preferia ir a Angical.

renho a Impressão de que, numa só manhã, se
visitam os dois.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vistta ao assentamento de lpiranga, Pernambuco, uma audiência às Federações Rurais de
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, RIO Grande do
Norte; em Recife, dia 28. Acho isso muito difícil,
depende de entendimento, mas fica aqui o programa e a boa vontade de fazermos.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)
Sobre essa visita há um entendimento com a CONTAG. Uma vez aprovado, a CONTAG se compromete a trazer essas delegações a Recife.
O SR. PRESIDEMTE (Rachid Sãldanha Derzi)
- Vamos ver se há possibilidade de ir a Recife,
vai depender de transporte.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Sr.
Presidente, eu apresento uma sugestão a V. Ex'
e ao Relator, que solicitem à FAB o avião, já que
o Presidente ficou de tomar as providências
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vtstta à Associação dos Empresários da Amazônia, dia 29; Confederação Nacional da Agricul
tura, dia 30, às 9 horas da manhã, audiência da
Sociedade Rural Brasileira, Dr. Flávio Teles de
Menezes, dia 30, às 17 horas; Visita às Entidades
Representativas de Trabalhadores, Araguaína,
Goiás, e Paragominas, dia 2 de maio;
Visita aos Municípios de Santa Inês, Maranhão,
Bacabal, no Maranhão, dia 3.
Não temos condições de fazer isso.
VIsita ao Perímetro de Irrigação em Barreiras,
na Bahia.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -Nesse caso há uma emenda proposta pelo Deputado
Jorge Vianna, no sentido de que se faça o acampamento Angical, se houver tempo se fana Barreiras.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Audiência da Confederação dos Trabalhadores
na Agricultura, CONTAG, aqui, dia 5, às 9 horas
da manhã;
/l.ud1ência com o .~'\inistro Daflte de Oli11eira,
dia 6, às 9 horas da manhã; Audiência da Organização Nacional das Cooperativas, dta 6 às 17 horas
São estas as sugestões, acho que dentro das
possibilidades o Sr. Presidente fica autorizado.
O SR. RELATOR (OSVALDO UMA FILHO) Sr. Presidente, pela ordem. Há uma consulta, e
uma proposta que foi feita hoje, por alguns Deputados, e eu queria consultar os Srs. Constituintes.
A proposta seria no sentido de que a audiência
fosse feita num dia só, mas o Deputado Jonas
Pinheiro, que foi o autor do requerimento de convocação dessa Associação de Empresários não
está presente. Se nós o convidássemos, pediria
à secretária que telefonasse para ver se ele está
na Casa. A idéia era a seguinte: fo1 proposto pelos
Constitumtes Irma Passoni e Aldo Arantes que
a audiência da Associação dos Empresários da
Amazônia fosse realizada em conjunto com a
Confederação Nacional de Agricultura e que o
ta
asse designado para audiência da Pastoral
da Terra e o MoVImento dos Sem-Terra.
O SR. PRESIDENTE (RACHID SALDANHA
DERZI)
Nao vejo sentido na Pastoral da I erra,
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eles vão "angehzar" o eleitorado. Vamos ouvir associações de classe, principalmente dos trabalhadores rurais, todos os sindicatos e confederações,
acho que devemos receber. Agora, não vamos
conturbar os trabalhos desta Comissão que eu
acho que vai indo muito bem, vamos ter um entendimento. Vamos tirar desta Comissão um programa de reforma agrána, não tenham dúvida,
vamos nos acertar, o Brasd vai ser beneficiado
com isso, mas vamos fazer a coisa como deve
ser fe1ta. Essa é minha opinião. Em priflcípio, po
deria ficar aprovado esse programa, vamos ver
o que se pode fazer dentro das possibilidades.
As conferências sim, essas podem ser modificadas, não tem problema nenhum.
Dando prosseguimento ao nosso trabalho, concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Vianna, por cessão do nobre Constituinte ...
O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
-Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O 8R. PRESIDENTE (Radnd Saidanha Derzi)
-V. Ex• tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
V Ex' considerou como definido esse motivo)
O SR. PRESIDENTE (RACHID SALDANHA
DERZI) -Não, o que está comunicado jl. Comissão, em princípio, é um programa de trabalho.
Naturalmente, o Sr. Presidente e a Mesa aceitarão
sugestões dos Constituintes para facilitar, para
ajudar, para trabalhar. com muito prazer.
As conferências, sim, acho que os dias devem

que precisa ser esclarecida. É importante para
essas visitas, que nós acabamos de aprovar, que
os membros da Comissão que desejem comparecer, que comuniquem à secretaria para resolvermos a questão da requisição de avião, problemas
de hospedagem etc.
Este é o aviso, Sr. Presidente, para os membros
da Comissão que desejem engajar-se.
O SR. PRESIDENTE- (Rachid Saldanha Derzi)
Em plincípio é o que está deliberado, mas
pode-se modificar. Os dias das conferências, a
estes sim, nós temos que obedecer, porque temos
prazo de oito reuniões para ouvir os conferencistas. Vamos ver as modificações que se faz.
O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, primeiro, quero discordar da
posição emitida por V. Ex' com relação à questão
da CPT- Comissão Pastoral da Terra- uma
opinião pessoal- e reivindicar, embora aqui não
estejam os €01 IstituiJJtes Aldo Al a11tes e Irma Passoni, que no momento em que eles aqui estivessem, antes do encerramento desta reunião, que
nós votássemos esta questão da pauta Porque,
assim, nós ouviríamos duas entidades, que seriam
a Associação dos Empresários da Amazônia e
a Confederação Nacional da Agricultura no mesmo dia. E a proposta dos Constituintes Aldo Arantes e da Deputada Irma Passoni, que seria para
ouvirmos a CPT e a Federação dos Trabalhadores
de A ricultura do Estado de Goiás
dia.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nós ouviríamos os empresários da Amazônia
e o CNA? E a Sociedade Rural Brasileira?
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O SR. CONS I I I UINTE ANTERO DE BARROS
- Corno nós ouvimos, hoje, pela manhã, duas
entidades, na quinta-feira pela manhã poderíamos
ouvir a Confederação Nacional da Agricultura e
a Associação dos Empresános da Amazôma. Na
quarta-feira, ouviríamos as entidades solicitadas.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Quero
dizer que hoje nós tivemos um exemplo que não
foi um exemplo conveniente de ouvirmos aqui
várias entidades, embora seja o que fosse o desejado. Nós fomos até, de certa maneira, constrangidos aqui pelo problema do horário e o interesse
que os assuntos despertaram. Acho que, em princípio, s~!riam duas audiências diárias.
O SR'. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É: o que se pode fazer discutiremos depois,
ou marcaremos uma data qualquer para ouvir
as outras entidades que o nobre Constituinte sugere. Realmente, o que seria razoável, o normal
seriam duas por dia, uma pela manhã e outra
à tarde. E mesmo assim tem que se ocorrer e
exigir os 3 minutos para ficar dentro do horário.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Vianna, por cessão do nobre Constituinte VIcente
Bogo.
O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Dr. Rubens Silva:
Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Deputado Vicente Bogo, e a liberalidade
da Mes~ que me permite usar a pala"r11 neste
instante. Espero ser militar e usar apenas os 3
minutos..
Ouvi hoje, pela manhã, o Dr. Rubens Silva dizer
que as críticas aos assentamentos que estão sendo feitos seria a anti-reforma, e ouvi outros Constituintes, aqui, afirmarem que aqueles que falam
em desewroh1Ímento agrícola, em política agrícola
são os que querem desviar o assunto da reforma
agrária. Sou dos que entendem, Dr. Rubens, que
não é possível fazer agricultura sem se ter um
planeJamento agncola para executar o projeto.
Eu não posso admitir que se contmuem assentando brasileiros da forma como o lNCRA está
fazendo hoje; eu não posso aceitar que se continue colocando os brasileiros como estão sendo
colocados em Puxim, em Canavieira, como estão
em Sarampo - em Canavieira, como se encontram em Angical, onde estão brasileiros sem nenhuma assistência técnica, colocados debaixo de
lonas, onde não agiletam ficar nem de dia nem
de noite
Desta forma, acho que aí sim é anti-reforma.
Não digo que essa é a reforma que está começando, porque tem assentamentos feitos pelo lNCRA, em Serra do Ramalho, ha mais de 10 anos,
em situação muito pior do que lá. Começaram
dando 20 hectares a cada individuo que tinha
sido assentado, e hoje tem indivíduos com 800
hectares. na área que era do INCRA.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- V.
Ex tem dúvida de que os governos passados fizeram tudo para acabar com a reforma agrária?
O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA- Eu
não tenho dúvida nenhuma, estou dizendo é que
os govemos passados e a atual administração
estão fazendo a anti-reforma agrária. Não se pode
fazer assentamento, na reforma que está sendo
feita, de dar terra ao individuo que, não resolve
o problema. A terra representa apenas 10% do

projeto hoje, é um bem degradável. Pode dar a
melhor terra do mundo ao homem ou os pedrugulhos ou areias como estão lá: se você colocar
o homem na terra sem dar assistência técmca,
~em saber o que ele usa, vai degradar a terra.
E posição que eu gostaria de ouVIr do Dr Rubens,
é como o !NCRA encara o problema. Este é o
nosso ponto de vista e gostaríamos de ouvir o
ponto de vista deles. que os assentamentos deverão ser sempre feitos após a execução de um
plano de desenvolvimento rural integrado a ser
seguido.
O segundo Item, no meu ponto de vista pessoal:
acho que essas terras desapropriadas deveriam
continuar sendo da União dadas em concessão
de exploração por 30 anos. Explico: em diversos
desassentamentos que estão sendo feitos pelo
INCRA, em Puxim, em Sarampo, está sendo determinada a retirada da mata, a venda da mata aos
madeireiros que estão, inclusive, estimulando as
invasões, para que o mdividuo de lá venda o lote
em seguida e vá para a frente degradando a terra.
A terra seria propriedade da União, que seria dada
em concessão de exploração, em planos de desenvolvimento rural integrado por 30 anos. Acho
que nesses planos poderiam perfeitamente caber
tanto o cooperativismo como a empresa particular, uma empresa agregada onde o pequeno
produtor, ou o conjunto dos produtores tivesse
uma participação em ações dessas empresas; que
fosse dele a produção até a industrialização. Então
sim, com tecnologia, e na agregação do capital,
seJa nacional ou internacional, desde que a terra
contmue sendo um bem da União, desde que
fosse necessidade. Este é um modelo que o Pólo
Petroquímico da Bahia executa, e todas as facções
políticas da Bahia querem hoje o desenvolvimento
do Pólo Petroquímico, estão pedindo a sua publicação nesse modelo. É preciso que se diga, lá
estão o PMDB, o PC, o PC do B, o PT, todas
as organizações partidárias pedindo, nesse modelo econômico, o desenvolvimento. Vejo que esta se1ia mna forma, quando faltam capitais, e
quando se diz que o INCRA está pedmdo, na desapropriação, 5% do orçamento. Eu d1ria que a EMBRAPA quer4%, outras entidades querem 5%.
Sr. Presidente, quero dizer que, para cada dólar
gerado na terra, seguramente, o secundário, terCiário se beneficiam em 3 dólares e 30 centavos
É preciso que a coisa seja be111 feita, é preciso
que os recursos que estejam faltando sejam fornecidos. Nós não podemos aceitar que esta forma
como está sendo feita, que está começando errada, não possa ser criticada.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao Dr. Rubens.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Efetivamente, seria nós fugirmos, inclusive, da nossa
prática, do nosso comportamento, dizer que os
assentamentos hoje são um pnmor e cumprem
totalmente suas funções. Nós não estamos fazendo apologia dos assentamentos. Eu até me preocupo um pouco, e me colocaria à disposição da
Comissão, para que fossem feitas visitas a assentamentos que estão funcionando e estão bem.
A história da União no assentamento é muito recente.
Quando nós chegamos ao lNCRA, em junho,
tínhamos 12 projetos de assentamento. Esses
projetos são recentes, os assentamentos têm meses de existência. O Projeto de Barreiras é um
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projeto de agosto de 1985, em condição absoluta
mente precána. Claro que, agora, o que há, efetivamente, é uma preocupação muito grande com
a evolução do trabalhador no processo de edição
do assentamento. Claro que nós poderíamos sentar numa sala fechada no Gabinete e formular
os projetos mais diversos possíveis, em termos
de execução Isto foi feito ao longo da história
do projeto de colonização, que terminou não
cumprindo as suas funções. O Projeto Serra dd
Ramalho é uma demonstração disto, é uma demonstração, inclusive, do que não deve ser feito,
tal é o nível da Impossibilidade administrativa de
um projeto com quase 60 mil pessoas, que vivem
lá dentro, transformando profissionais urbanos
em assentados, por problemas não perfeitamente
conhecidos, com um administrador do projeto
desta dimensão, sem a qualificação necessária
em termos de irrigação, embora às margens do
São Francisco, com problemas de abastecimento
de água tremendo, com qualidade de água e coisas dessa ordem, verdadeira calamidade de uma
herança que nós recebemos
Acho que, efetivamente, os projetos básicos e
eu gostaria que nós
estes documentos aqui
pudéssemos discuti-los mais profundamente nós
os colocaríamos à discussão - acho que, apreciados estes documentos, poderíamos, na Comissão, fazer a crítica em reJação ao assentamento.
Isto aqw é uma proposta completamente nova,
em relação à política de assentamento. Ela passa,
mclusive, por um processo de participação dos
trabalhadores onde há dois componentes fundamentais, é assistência técnica na formulação dos
projetos.
O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA Quer dizer, o Senhor acha que Isto aí é o correto?
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Os
programas do PROCERA são exatamente esta visão, os recursos são liberados em função de um
projeto. Só que este projeto não podemos fazer
no gabmete. Este projeto nós estamos fazendo
com a participação dos trabalhadores, que é uma
forma dos trabalhadores se auto-assumirem E
poderem realmente enfrentar a sua independência econômica e a sua competição dentro do próprio sistema que nós estamos inseridos. Isto aqui
está previsto que, no máximo em 5 anos, eu gostana que também fosse analisado, e nós nos colocarnos à disposição para todo esclareCimento, que
em 5 anos, eles têm que estar automaticamente
independizados, emancipados. O segundo ponto
da questão que é a questão do uso por 30 anos,
veja bem, o processo hoje é de construção de
uso, o prazo é um prazo em aberto, em princípio
5 anos. Acho que nós não podemos também
estabelecei uma d1scnminação em relação aos
proprietános todos do País. Na verdade, se estabelecemos este possessão de uso da terra, se valer
esta tese para os assentados, esta tese deveria
valer para todos os propnetários. Quer diZer, não
podemos estabelecer uma discriminação deste
nível, quer dizer, para os assentados só se dar
condição de uso por 30 anos, e os demais continuam como proprietários. Acho que são dois pesos e duas medidas. A visão da condição de uso
é um processo de autodefesa do trabalhador primeiro, evitar a especulação, que existe embora
em nível insignificante, daquele que só deseja o
título da terra, para transformá-Ia em dinheiro,
e, em segundo lugar, a condição de uso, como
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uma forma de maturação dos próprios projetos
de assentamento, uma forma que os trabalhadores, nas vicissitudes próprias do setor primário,
inerentes a clima, mercado, de outros componentes mais independentes da qualidade dos projetos, que eles possam ter um processo de autodefesa, na própria selvageria da competição do
regime capitalista inerente ao processo; quer dizer, é uma autodefesa dos trabalhadores, com
relação a isso. Agora, se são cinco anos, se são
1O anos, se são 30, inclusive desses dois que
a própria Constituinte pode tomar, o que entendemos é que não podemos discriminar, não podemos dar um tratamento absolutamente diferenciado para os assentantes, em relação aos demais
proprietários brasileiros. Na verdade o que a reforma quer? A reforma está ampliando o número
de proprietários deste País. Ela se insere dentro
do principio da livre iniciativa e dentro do pnncípio
de aumentar o número de proprietário do País.
Agora, é evidente, que as formas de ocupação
da terra, certamente, é um dos temas fundamen
tais a serem discutidos neste forum, e particularmente na Constttuinte.

O se CONSTITiliNTE JORQE VIANNA
Só
mais uma vez, dentro da tolerância da mesa, para
saber de v. Ex" o seguinte: v. s· acha que, na
realidade, no Brasil de hoje, há lugar para a pequena, a média e a grande empresas rurais?
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVATranquilamente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Solicito aos nobres Constituintes que se atenham aos três minutos, assim como nosso ilustre
visitante, para nós terminarmos dentro do horário
previsto porque temos uma sessão do Senado
Federal.
Com a palavra o nobre Constituinte Vtcente Bago.
O SR. CONSTlT(JfNTE VICENTE BOGO Quero, antes de mais nada, registrar a minha satisfação por ver hoje, aqui presentes, pela manhã
e à tarde, inúmeros líderes sindicais de trabalhadores rurais e outros diversos re resentantes de
entidades rurais, que acompanham com atenção
o nosso movimento. Quero me congratular com
o Prestdente do INCRA o Dr. Rubens da Silva,
pela brilhante exposição, e pela argumentação
inequívoca que está trazendo ao nosso conhecimento, relativa à reforma agrária e dos planos
que o Ministério, pelo menos, o INCRA, tem e
os propósitos de trabalho. Eu lembrava, pela manhã, comigo mesmo, que, enquanto alguns refletiam que a questão da reforma agrária é muito
complexa, eu quer o crer que r11ais cor 11plexos são,
tsto sim, os interesses que envolvem a questão,
e não necessariamente a reforma agrária. E, lembramos o passado das nossas Constituições brasileiras e das Assembléias Nacionais Constituintes. A última, por exemplo, a de 1946, privilegiou
no texto a possibilidade de desapropnação por
interesse social, mas a subordinou à indenização
em dmheiro vivo, o que impossibilitou, na prática,
que houvesse algum avanço mais significativo de
um rocesso da reforma a rária. Ho'e estamos
dtante de mais um momento histórico, de tentar
definir melhor, constitucionalmente, como é que
se dará, de agora em diante, este processo. Antes
de 1964, ou seja, após a Constituição de 1946,

os trabalhadores rurais seru-terra, o movimento
popular, o trabalhador sem-terra, chegou à conclusão de que pela lei não fazia reforma agrária,
quer dizer, a lei não privilegiou isto a contento
e, por isto, o movimento dizia que ou se modificava a lei ou viria a reforma agrária pela lei ou
na marra. Hoje, estamos quase que voltando a
isto, novamente. Ou se faz a reforma agrária na
lei, ou se volta a fazer a reforma agrária na marra,
e os 42 acampamentos que temos no País, se
é que já não há mais, são uma demonstração
mais clara da necessidade de nós, como Constituintes, definirmos com clareza e decisivamente
o processo da reforma agrária, para que ela não
tenha que ocorrer na marra.
Entendo eu que não é a reforma agrária uma
arbitrariedade, mas resultado, sim, de um bom
senso mclusive que nós devemos ter. E que bem
aqui foi firmado pelo Presidente do lNCRA que
a reforma agrária não será um negócio agrário,
mas será sim um processo de dar mais condições
de vida ao cidadão brasileiro, de produção, de
mais justiça, assim por diante. Até aproveito para
lembrar aqui aquele ditado que é às vezes preferivel entregar os anéis para não perder os dedos
Se nós, Constituintes, não dermos uma resposta à sociedade, em termos mais objetivos, estamos sujeitos a perder mais que os dedos, acredito
eu.
A questão que eu levanto, ao Presidente do
INCRA, para que exponha alguma coisa, é quanto
à dificuldade real que já foi nominada pela manhã,
um pouco: qual é o empecilho real para realizar
a reforma agrária? Alguns entendem que faltam
recursos, outms entendem que não, é que estão
sendo mal aplicados, outros podem entender que
falta é vontade política, de realizar a reforma agrária, ou de que haveria incapacidade técnica e assim por diante. Objetivamente, como é que V.
S• no lNCRA vê ou qual é o empecilho maior
de dar seqüência a um projeto de reforma agrária
mais objetivo?
-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Com a palavra o Dr. Rubens Silva

ITZDA ILVA-Acho
que a reforma tem dois tipos de problemas, problemas institucionais, que estão vmculados à legislação que rege o processo da desapropriação,
o processo da arrecadação de terras e o processo
dos assentamentos. Realmente, elas encontram
uma ambigüidade, vamos dizer, dentro da própria
legislação, com interpretações das mais variadas,
inclusive com um atraso no próprio andamento
do processo; quer dizer, num processo, não é
questão de comportamento do Judiciário, não
se trata de crítica ao judiciáno, mas da necesSidade que tem, hoje, o Judiciário, de ambigúidade com relação a essas leis Então, na verdade,
o grande impedimento está na formulação legal
do processo em si, este é um aspecto da questão,
e justamente insisto em que este é o documento
fundamental que temos para V. Ex's onde se busca -MIRAO e INCRA- trazer uma contribuição
pragmática e objetiva, em relação aos pontos que
entendemos e mencionamos hoje, or ocasião
a palestra da manhã, que são fundamentais na
própna Constituição; quer dizer, no momento em
que se definir, vamos dizer, um direito de propriedade corno obrigação social, nós temos uma vi
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sao clara do que tem que ser fetto, e o que pode
ser fetto e o que não pode ser feito. E também
o proprietário vai saber o que pode ser feito e
o que não pode ser feito. Eles vão saber quais
são as diretrizes, onde vão atuar, e também nós
teremos condições do Poder Judiciário atuar dentro de parâmetros claros e definitivos.
Outro problema é o das imissões de posse.
Normalmente, são lentos, demorados, eles oportunizam que se atrase o próprio processo em si.
Porque, claro, o ato da desapropriação g competência do Presidente da República; é um ato que,
pela própria Constituição, poderá ser delegado.
Claro que é um ato de força, um ato de mudança
de comportamento, um ato de dtstrtbUiçao de
riqueza, um ato de poder, então, é um ato que
tem peso político; é um ato que traz, evidentemente, reações- é vigente, é verdadeiro, quando
atende aos interesses da grande maioria. É esta
a postura, por exemplo, das imissões de posse,
que precisariam ocorrer imediatamente. A transformaçao daqUilo em area de mteresse soctal.
Simultaneamente, vamos discutir na Justiça o valor, mas não a imissão. Por que discutir imissão?
Isso nos atrasa tremendamente, inclusive, muitas
das vezes até cria falsas expectativas para os proprietários, com despesas significativas. Não perdemos, até o momento, qualquer processo na
Justiça; os onerados foram os proprietários que
entraram na Justiça, porque não se desrespeita
o que a lei determina, mas se atrasou o andamento do processo Então, é fundamental que
haja rapidez - para evitar a maquilagem da propriedade e uma série de dissabores, para um lado
e para outro, a perspectiva dos trabalhadores, de
um lado, não concretizada e a perspectiva do proprietário, que termina.
Ainda em relação ao segundo problema da
questão, que são recursos, temos que colocar
isto dentro do contexto global em que o País está.
Creio que o problema fundamental é priorizar recursos, que o País não tem recurso para todos
os recursos, hoje, precisam ser canalizados para
os segmentos mais necessitados da sociedade
- essa, a opção que a sociedade brasileira vai
ter ue fazer e com isto tere os rec
cientes para cumprir um programa de reforma.
O SR. PRESIDENTE (Rad~d Saldanha Derzi)
-Com a palavra o nobre Constitumte Rosa Prata.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Expositor, incluo-me
entre aqueles que, como o Sr. Presidente desta
Subcomissão, e o Relator, acreditam que nós vamos gerar aqui, nesta Subcomissão, um documento atualizado e patriótico, capaz de dar a resposta à Nação brasdeila daquilo que se espera
de uma Constituinte moderna e ajustada às realidades nacionais. Cumprimento o Dr. Rubens pela
sua exposição, sua brilhante exposição a esta Comissão, feita com entusiasmo, e até em determinados momentos com emotividade. Ainda hoje,
pela manhã, o coração falando, ele dizia por que
muitos se mdagam por que não se faz a reforma
agrána Parece que nos adiantamos mais um pouquinho com esta colocação que o Constituinte
Vicente Bo'o fez. Com o ob'etivo de da
contribuição a esses debates e me ajustar aos
parâmetros dessa discussão, eu me permito entrar num terreno Dr. Rubens, que é de colaboração.
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Eu diria, inicialmente, que, no meu entendimento, uma das razões é por que a proposta
não conquistou a credibilidade do meio onde ela
vai se ferir. E me permita justifica. Quando o Secretário de Agricultura em Minas, nós fomos constatar que a maior importância, a coisa mais importante que havia para ser cuidada na área agrícola,

em Minas. Gerais, era o problema não do crédito
agrícola, incrível, era o problema da informação
ou desinformação. Acho que, aqui, vale também
isto, há uma diferença muito grande, Dr. Rubens,
entre o discurso que V. s• faz aqui, que acreditamos correto, leal, franco, elucidativo, e a conversa nos diferentes escalões da sua instituição:

acredito que tenha sido um dos impedimentos
reais, criei naturalmente uma ação de reação e
deixa mUiitos, que têm bom senso e experiência
à margem do processo, como sendo do contra.
Já se criou uma predisposição. Por que teríamos
chegado a este ponto? Porque nas pregações isto já discutimos aqui, na Comissão, já foi motivo
de divergência, - quem prega reforma agrária
não a vê .mdando em convergência, em pararelo
com a polltica agrícola e naturalmente, porque
esta proposta não conquistou a credibilidade total
do meio em que ela vai ser implantada. Sabe-se,
por exemplo, que o Ministério da Agncultura, que
V. S• conhece tão bem, como Secretário-Geral

que foi, carnnte como é de recursos, de meios,
de fon:nas, dificilmente, no estágio atual, poderá
atender, implementar essa política agrícola que
queremos, corra junto com a ação da reforma
agrária.
Vejo ainda que, nessa desinformação sobre a
reforma agrária, só se fala em desapropriação;
não existle outro remédio, parece que é o carrochefe. Não se fala em tantos e tantos outros recursos que, sabemos, são recursos de reforma agrária també!m; mas não se cuida disso. E eu me
mdago, constantemente, por que se faz assim.
Não é verdade? Então, a desapropriação é o espantalho ou é o estandarte da reforma agrária,
quando nós sabe111os que não é só ela. Ela é
o remédio heróico, o remédio extremo. Os planos
não contemplam os agricultores, que aí estão,
os planos de reforma agrária não contemplam,
evidentemente, e isto vai ficar por conta da política
agrícola, que nós sabemos, conduzida por um
Ministério da Agricultura nas condições que apontamos.
Não se vê correlação entre a desapropriação
e o assentamento. V. Ex' mesmo justificou que
estamos no início, que isto não pode servir de
parâmetro no momento, etc., mas, isso tudo tem
um reflexo muito grande por esse interior afora.
Não define de maneira clara, transparenti!, a questão do direito de propriedade. Acho um ponto
fundamental. Por que não se rezar o Padre Nosso
em cima disso? Por que não ser mais claro, claro
o bastante? Não se acredita, há um receio muito
grande e V. Ex• sabe disso, como um homem
de cooperativa, como um produtor rural, que se
verifica pelos dados estatísticos que nos são jogados. Esse!s dados são 111ampulados. ora serve111
de uma maneira, ora servem de outra maneira,
encolhem como sanfona, coisa que valha
Enfim, não se faz ou não se tem procurado
fazer a seleção no assentamento. Acho que, se
nós voltarmos à questão da informação, melhorar
esse nível de comunicação e desinformação, levando n u~is confiabilidade ao meio onde se vai

realizar a reforma agrária, acho que nós daríamos
um grande pt!S$6.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Com a palavra o Dr Rubens lngelfritz da Silva
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- V
Ex' traz uma contribuição elucidativa ao problema EJI lhe diria qiie efetivamente esse problema,
se eu não estou equivocado, ainda hoje pela man~ã o Deputado Aldo Arantes, levantado aqui o
problema de ideologia da reforma, evidentemente
que não é uma postura nossa, nem uma postura
do Governo, nem uma postura dos trabalhadores.
Isto nós temos absoluta convicção. Na verdade
os trabalhadores querem é ter uma oportunidade
de trabalho, eles querem a terra como um meio
fundamental para a sua subsistência, quer dizer,
são ...
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- O senhor me permite? Eu ouço muitas vezes, tenho
ouvido aqui mesmo, que são sete milhões de
trabalhadores sem terra, que desejam terra. Mas
foi feita a eles uma proposta clara, elucidativa,
em que as condições sãC! estas, o negócio é este
que estamos propondo. E possível que, colocada
essa proposta de maneira clàra, é possível que
eles vão pensar em melhorar a proposta. Então
não posso, de sã consciência, patrioticamente,
engolir esse dado de que são sete milhões que
estão ~em terra e que vão querer Ir para alguma
terra. E ponto que eu gostaria de questionar. Então, preciso ter uma transparência a mais nesta
proposta.
Este argumento, quando surge, Dr. Rubens, gera essa desconfiança a que V. s• se refenu, e
indaga-se, por que não se faz a 1efonna agi ária.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA -Inclusive, nesses dados, aqui, também temos todo
o público. Fornecemos, hoje, a V. Ex"', que representam o público com perspectiva, com necessidade de terra, que, na verdade, são mais de
1 milhão e 400 mil famílias. Esse número é bem
mais significativo.
Por outro lado, em relação a dados, eu gostana
de aproveitar a oportunidade para colocar o INCRA absolutamente à disposição de V. Ex"', para
colocar todo e qualquer dado, independente desses dados que temos hoje, a qualquer momento,
para qualquer dúvida e qualquer elucidação. O
que os senhores precisarem em termos de dados,
em termos de números, de cadastro, de áreas,
de localização, o que for necessário, estamos, absolutamente, à disposição, para, justamente, colocarmos e criarmos, o sentido construtivo da reforma, porque a reforma não vem para destruir a
propriedade privada, a reforma não vem para destruir o processo produtivo estabelecido no País,
ao contrário, a reforma vem para construir.
Acho que é uma obrigação da nossa parte de
sobre todos os aspectos, pois somos privilegiados
dentro da realidade que se vive neste País, de
cumprirmos claramente essa posição e da nossa
parte, como INCRA, nós nos colocamos à disposição para que não paire dúvida com relação a
qualquer tipo de dado, dando a fonte, dando a
origem e a qualquer momento, a qualquer hora,
estamos, totalmente, à disposição dos senhores.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Só
uma colocação final, querendo deixar uma colaboraçao, o espírito é de colaborar. raça uma en-
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quete na sociedade, o que ela pensa sobre reforma agrária. O senhor vai ouvir que é desapropriação, só. Isso precisa ser cuidado.

O SR RUBENS INQELFRITZ DA SILVA
É
evidente, Deputado.
Acho que não se faz reforma sem desapropriação.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Também acho, mas não é só por aí.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Porque a reforma não termina em desapropriação,
porque, é evidente, nós não podemos perder de
vista que a reforma tem o seu sentido fundamental
de tocar profundamente na democratizaçao dos
meios de produção. Essa é a essência do processo em si. Agora, nós precisamos, evidentemente, ter a qualidade dessa medida, que é uma
medida de peso, que exige a qualidade nos processos de assentamentos.
Agora, não podemos também pretender, hoje,
colocar os dados que estão disponíveis, não é
das áreas que são áreas da União, que são áreas
que, inclusive, podemos dar mais detalhes a V.
Ex', inclusive, na grande maioria, são áreas absolutamente inacessíveis, localizadas na Amazônia.
Porque há um detalhe- veja bem- o programa
da reforma é feito por regiões, por Estado; então,
as terras, eVIdentemente devolutas, só tem sentido
ser usadas em áreas onde se localizam e não
se está fazendo um programa de transferência
de trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito obrigado a V. Ex'
Concedo a palavra ao nobre Constituinte, Aldo
Arantes.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, Dr. Rubens Silva. Eu queria, inicialmente, parabenizá-lo por sua colocação, inclusive
pelas propostas, pelas sugestões aqUI apresentadas, como a questão do conceito de obrigação
social, a questão da área máxima, a questão da
imissão automática da posse, que acho é um
problema realmente grave.
Estamos informados de todas as dificuldades
que estão se colocando para que a emissão de
posse possa possibilitar o processo de realização
da reforma agrária.
Agora, gostaria, inclusive levando em conta esta
questão colocada por V. Ex' da disposição de
fornecer mais elementos, gostaria de levantar
uma questão aqui. V. s• na sua colocação, falou
que encontrou dados estarrecedores sobr>. c1
questão dos incentivos fiscais. Tenho aqui, na minha mão, uma quadro que dá alguns indicativos
dos incentivos fiscais. Por exemplo, para a Volkswagen, onde a Volkswagen aplicou, de recursos
próprios, 38 milhões de cruzeiros, na época, a
doação de incentivos fiscais é de 116 milhões.
Ela aplicou 38 e recebeu de incentivos 116. No
meu entender, é um absurdo completo, não só
por ser uma grande empresa, como uma empresa
multinacional. A mesma coisa conteceu com a
UQUlFARME, que aplicou 85 milhões e recebeu,
como doação 257 milhões, e assim por diante.
Cito qualquer empresa, pois para mim pouco
inporta, não estou ressalvando as empresas.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Eu queria localizar bem.
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O SR. CONS I I I UIN I E ALQO ARAN I ES
Também a King's Ranch, que fez um investimento de 46 milhões, recebeu em doação 126
milhões. Estes são alguns dados, eu diria, desatualizados.
Então, eu gostaria de solic1tar ao Presidente
do INCRA que nos fornecesse dados atualizados
dos incentivos fiscais, porque me parece que é
um instrumento importante para o nosso trabalho.
A outra questão é a segumte: ontem, eu tive
a oportunidade de apresentar aqui um mapa sobre as 27 maiores propriedades do Brasil, desatualizado, mapa elaborado pelo Carlos Lorena.
Houve um questionamento por determinados
companheiros Constituintes quanto à desatualização desses dados. De qualquer maneira, apesar
de des!!ltuéllízildos, esses déldos nos índícélrEim,
exatamente, a existência de propriedades de mais
de 4 milhões de hectares; propriedades de 2 milhões. A menor propriedade dessas vinte e sete,
tinha 398 mil hectares.
Então, o que eu quero é exatamente a atualização desses dados.
Solicito ao Presidente do INCR.A. uma lista das
cinqüenta maiores propriedades, destacando, inclusive, os nomes dos proprietários e a na'cionalidade, porque eu tenho aqui também uma série
de informaçõee do livro Ditadura e Agricultura,
do professor Otávio Ianni, que exatamente dá alguns elementos extremamente graves da participação de empresas multinacionais na proprie
dade de grandes extensões de terra, inclusive no
meu Estado, em Goiás, em que o Sr. Stanley
Amosselig tem uma propriedade de I milhão
e 300 md hectares; a OmversaJ OVerseas Holding tem uma propriedade de 500 mil hectares
e assim por diante. A National Bulk Carrier
tem, no Estado do Pará, uma propriedade de 1
milhão e 250 mil hectares.
Então, queríamos a atualização desses dados,
para que tivéssemos condições de entrar num
processo de discussão com elementos mais atualizados.
Eu entendo que, de qualquer maneira, mesmo
com esses dados desatualizados, é óbvio e salta
à vista de qualquer um, e esses dados mais atualizados, aí, da existência de 50 mil hectares, de
512 imóveis com o limite de 50 mil hectares,
de que é inaceitável a idéia do direito de propriedade absoluto, sem nenhum condicionamento.
Somente aqueles que não querem nenhum tipo
de reforma agrária podem argumentar contra isso. E a forma que nós temos, parece-me, de estabelecer um entendimento, é estabelecermos qual
o limite máximo do direito de propriedade, porque
aqueles que nao querem ace1tar o hm1te do d1re1to
de propriedade, na verdade, estão abrindo porta!>
para grandes propriedades, a maioria delas com
baixíssima ou nenhuma produtividade, porque temos elementos informativos de que o grosso da
produção se dá, exatamente, em propriedades
de até 100 hectares ou, no máximo, de até 1.000
hectares. Não serão propriedades de 20 mil, 30
mil, 100 mil, 1 milhão de hectares que irão, exatamente, responder à essa questão.
Gostaria de solicitar essa informação de V s•
Outra questão: no nosso debate aqui, aqueles
setores que, enfim, não gostariam de se dizer contra a reforma agrária, dizem que são a favor da
reforma agrária nas terras públicas.

Então, gostada de solicitar ao Presidente do
INCRA nos desse, detalhadamente, o que é que
significam esses 114 milhões de hectares de terras públicas, para que nós possamos discutir com
os dados concretos.
Tenho a informação, como V. S• disse, de que
a maioria dessas terras estão colocadas em regimes absolutamente distantes e acho que é um
absurdo querer imaginar se fazer reforma agrána
em terras absolutamente distantes. Inclusive, um
dos critérios que se estabelece para quem quer,
de fato, fazer reforma agrária é a reforma agrária,
primeiro, em terras produtivas e, segundo, próximo dos grandes centros Quer dizer, não vamos
fazer reforma agrária lá perto do Acre. Acho que
para lá, grandes empresas, com possibilidade de
grandes investimentos, poderão ir.

O SR. CONSTITOINTE CARDOSO ALVES
(Intervenção fora do microfone. lnaudível)
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Estamos discutindo a necessidade de limitar e a
execração, aí, é apenas a realidade, Constituinte
Cardoso Alves. Não se trata de execração, mas
de tomar consciência de uma realidade.
Aqueles que estiverem de acordo com ela, digam que sim; eu sou contra e estou criticando.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES eu acho é que, pelo que todos dizem,
nao se pretende fazer reforma agrária nestas
áreas Ao que todos dizem, ninguém quer ir para
estas áreas, de modo que é um dado praticamente
irrelevante a presença dessas áreas aí, a menos
que se queira fazer reforma agrária lá. Eu, praticamente, acho que isso é um absurdo, que essas
áreas devem ter uma destinação produtiva, social,
de interesse do País, evidentemente, mas não com
esse tamanho, não com incentivos fiscais, não
às custas do País. Mas eu não posso condenar·
as empresas que têm meios e que pretendem
ir para terras longínquas onde outros não pretendem. Acho que, muito melhor do que ficar lá
na improdutividade e no ócio, é dar a essas terras
uma produção, uma utilidade social ao País e
à humanidade que o coroa.

o_ que

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Também cons1dero, Constituinte Cardoso Alves.
Só que a maioria destas propriedades não estão
produzindo, e outra coisa, quando estou falando
isso, não estou dizendo que não vamos fazer reforma agrária nessas terras, não. Mas nessas terras
tem milhares de trabalhadores rurais, eu já disse
aqui e V. Ex' eu não sei se estava, que estão
mUltas vezes há cinqüenta, sessenta, setenta anos
nessas regiões e que são expulsos de lá por grupos armados de pistoleiros que chegam de São
Paulo ou por empresas multinacionais. Então, não
é esta históna de imaginar que são essas grandes ...
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVESPor que São Paulo, Deputado? Por que não Rio
Grande do Sul?
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES -Ou
São Pau1o, ou t'liinas, ou qualquer lugar.
O SR. PRESIDENTE (Rach1d Saldanha Derzi)
-Nobre Constituinte, a Mesa pede a colaboração
de V. Ex"
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O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES
Não há nenhuma referência ao Constituinte Cardoso Alves. Não há. O que quero dizer é que,
em geral, mas é um fato concreto, se os paulistas
investem lá, eu não sou culpado, devem ter dinheiro, mas são grupos de fora, paulistas, gaúchos
e empresas multinacionais que colocam trabalhadores rurais para fora das suas terras, expulsam
esses trabalhadores rurais. Então, quando se coloca que não se pretende fazer reforma agrária só
nessas áreas, pois na verdade a reforma agrária
deve ser feita próxima dos centros onde estão
os trabalhadores rurais, aí, também têm trabalhadores rurais; então, não quero dizer que não vamos fazer aí, mas não vamos querer também
nos iludir e estabelecer que já existem tantos milhões de hectares na Amazônia e vamos tirar o
pessoal de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande
do Sul e levar todos para a Amazônia, porque
isto é uma irracionalidade, não cabe na cabeça
de ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- A Mesa pede a colaboração do Constituinte
Aldo Arantes.

Concedo a palavra ao Dr. Rubens.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES -Para terminar, Sr. Presidente, já estou terminando.
Queria, termmando em definitivo, o seguinte:
o Dr. Rubens colocou a questão da falta de recursos, mas percebe-se que o INCRA e o Governo
nao estao consegumdo cumpnr as metas esfabe::
·lecidas. Eu pergunto ao Presidente do INCRA se
o não cumpnmento dessas metas se deve somente ao problema da falta de recursos ou se
essa falta de recursos não decorre de uma questão política, inclusive relacionada com a violenta
pressão dos lobbis contrános à reforma agrária.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o Dr. Rubens I. Silva.
O SR. RUBENS INGELFRFfl DA SILVA Em
primeiro lugar, vamos providenciar a informação
de todos esses dados.
Os dados de incentivos fiscais, nós nos cingiremos àqueles dados onde há uma atuação mais
direta do MIRAD-INCRA nas áreas da SUDENE
e da SUDAM e é provável que a própria Comissão,
consiga, na própria Comissão lntermimstenal dados mais concretos e os demais dados, vamos
providenciá-los imediatamente.
Em relação aos problemas das limitações da
execução do próprio processo, é evidente que
isso passa por decisão política e nós entendemos
que essa ação politica a nível do Governo cresce

signi!leati\lêiiilet•te.
À medida que nós identificamos limitações de
recursos humanos em relação à execução do próprio processo, estamos sendo atendidos.
Ontem, mesmo, o Presidente da República autorizou a contratação de uma equipe, de mais
equipes, como nós já comentamos hoje pela manhã, são 1250 servidores à nível de arrecadação,
à nível dos assentamentos, a EMBRATER está,
hoje, autorizada a fazer as contratações em relação à qualificação dos assentamentos, que é importante, a parte de assistência técnica, e é evidente que todo um trabalho dessa magnitude passa pela priorização dos recursos e a priorização
dos recursos passa por decisão política.
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E ela1 o, é importante que haja a pressão própria
do regime democrático e a pressão em relação
à reforma não é uma pressão feita assim, porque
ela não interessa simplesmente aos trabalhadores
rurais. A reforma interessa à totalidade do povo
brasileiro. Interessa aos segmentos industriais,
aos comerciantes, interessa aos trabalhadores urbanos, como nós já colocamos hoje pela manhã.
O que é importante é que se crie, realmente, essa
VIsão do que significa o processo da reforma para
que ela ocorra, uma pressão legítima e verdadeira.
O regime democrático é feito de pressões e as
pressões têm que ocorrer, dentro da lei, dentro
da ordem, mas têm que ocorrer Quer dizer é
preciso que isso ocorra de forma clara. É preciso
que, de uma vez por todas, a sociedade saiba
qua1s são os que efetivamente não querem a reforma, corn muita clareza.
Quer dizer, nós ternos de desmistificar Quer
dizer, eu não quero; temos que acabar com a
tergiversação em relação ao processo da reforma,
quem quer, quem não quer, quem é a favor, quem
é contra, porque é um direito dentro de um processo democrático. Acho que o tamanho das reformas •e o tamanho das mudanças no País num
regime democrático são justamente fruto das forças políticas atuando em relação às decisões de
Governo.
Sentimos que, evidentemente, com o apnmoramenta da legislação, que passa a dar o mstrumento, que também as pressões precisam de encontrar respaldo, elas precisam de ter condições
de serem levadas à frente e nós insistimos, profundamente, que essa necessidade de no regime democrático só uma forma de fazer reforma agrária:
é com lei. O que é ser lei forte? Volto a frisar:
não é possível o direito absoluto à propriedade;
o direito à propriedade tem que se conjugar a
uma obdgação social e essa obrigação social tem
que est.u defmida na própria Constituição Ela
tem qu€• estabelecer hnhas de uma política agrícola dentro da VIsão não só da grande propriedade, mas de uma visão da propnedade familiar,
porque ela tem muito a ver com o abastecimento
do País e com a manutenção dos trabalhadores
na visão do próprio mercado interno, e ela precisa
passar por uma definição clara na Constituição.
O que é desapropnação por interesse social e
o que é desapropriação por interesse de utilidade
pública. São completamente diferentes uma da
outra.
É fundamental que se estabeleça um tamanho
de propliedade no País, um máximo da área que
tem o País, respeitadas as regionalidades desse
país. É importante que a Comissão coloque isso,
porque este é um dos pressupostos básicos para
a obrigação social da própria propriedade.
São esses pressupostos todos que entendemos
que passem por um processo de maturação, acho
que é o primeiro momento de grande choque,
é um primeiro momento, certamente até, de um
envolvimento de segmentos da sociedade mal-informados. Os movimentos mais radicais contra
a reforma não terão conteúdo e sentido e expres
são política se eles se restringirem à expressão
dos latifundiários, porque eles são inexpressivos,
inclusiv€•, em termos de número; eles são expressivos em termos de terra, mas, justamente, a desinformação ou a informação inadequada, ou a
manipulação da informação faz com que engrossem_essas fileiras com segmentos que nada têm,

não seriam atmg1dos por qualqu€lr m€ldida em
relação a desapropriações, coisa dessa ordem
Não posso crer que tivéssemos em Brasília um
movimento da ordem que houve, de vinte mil
latifundiários em Brasília, tem segmentos envolvidos nesse processo, desmformados desse processo.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Qual
a distinção que V. Ex' faz entre a obrigação social
e a função sociaP Porque a obngação social que
€lntendo é o trabalho, a função social da propriedade, eu consigo entender. Agora, obrigação social é que eu não entendo. V. S' poderia me esclarecer?
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Esclareço O que é obrigação social da propnedade?
"Propriedade da terra ciimprirá integralmente sua obrigação social quando simultaneamente assegurar nível adequado de vida
àqueles que nela trabalham
2. Mantiverem níveis satisfatónos de produtiVIdade, níveis que necessitem, periodicamente, ser realizados
3) conservar os recursos naturais;
4) observar as disposiçõel:> legais que regulam as relações de trabalho e produção;
5) não exceder a dimensão máxima de
arca admitida;
6) atender ao princípio da JUstiça social
no interesse nacional.
O direito da propriedade se vmcula à obrigação.
Este é o sentido da obrigação social.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- V. Sa.
me permite uma mtervenção:>
O SR. RUBENS INGELFITZ DA SILVA- Com
prazer, ouço V Ex'
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Tenho,
como obrigação social, a ação do trabalho. COnsidero o trabalho uma obrigação da sociedade.
A propriedade, com estas características assinaladas por V. Sa , se me permite, considero uma
função social dela.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- É
uma questão, provavelmente, de terminologia.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Sr. Presidente, peço a palavra, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES O Presidente do INCRA falou que estiveram em
Brasília 20 mil latifundiários É uma imprecisão
de lmguagem? São latifundiários mesmo?
O SR. RUBENS JNGELFRITZ DA SILVA- Não,
é o contrário. Disse que jamais poderia haver 20
mil latifundiários em Brasília
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O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, há
poucos dias soube que os estudiosos de OVNs
- Objetos Voadores não Identificados - consideram que há sobre a Terra grande quantidade
de ETs, aqueles chamados extraterrestres que vivem aqui em nosso meio e, talvez, haja algum
aqui que não sabemos que é.
Pois bem, um desses extraterrestres chegou
. ao Brasil, o Governo o recebeu muito bem e deulhe um avião para conhecer o nosso País. então,
ele sobrevoou o Rio de Janeiro e viu aqueles grandes defiles, e d1sse: "Que é aquilo": Aí, os nossos
mformantes disseram: "Aqwlo é o carnaval onde
o povo está divertindo-se". Depois ele acrescentou· "O povo pode divertir tantos dias assim?"
O outro retrucou. "Aqui, podemos." Ele se conformou, compreendeu. Ma1s adiante perguntou, por
que se falava em tantos homens sem trabalho
num país tão grande. Deram-lhe explicações e
ele concordou. Foi concordando com todas as
desculpas que dávamos para vários problemas
que estão aí, secularmente, para serem decididos.
Ao final, depois de ele sobrevoar o País inteiro,
VIU a quantidade imensa de terras. Os informantes
disseram que havia no País doze milhões ou mais
de famílias de sem terras. Então, o extraterrestre
não concordou, tirou da sua arma secreta, que
não couhecen 10s, e liquidou o avião e os seus
mformantes, poruqe achava que, não haver reforma agrária num país com tanta terra, nem um
extraterrestre poderia compreender Então, Sr.
Presidente, estamos mms ou menos neste caso
de um "ET", vendo que há tanta terra, enquanto
discutimos para chegar a uma conclusão simples
que é a de distribuir as terras.
Um dos nossos participantes desta tarde arguiu
alguma coisa em torno do mal assentamento de
certas áreas. Sr. Presidente, entendo que a reforma agrária deve ser acompanhada de todas aquelas medidas que conheceremos como crédito,
extensão rural, tecnologia adequada, armazenamento, comercialização, preço justo, educação,
saneamento, etc. Mas a situação brasileira é de
tal modo grave. O que vejo quando chego a São
Paulo e dela saio @ffi direção ao Aeroporto Interna
cional de Guarulhos, é um amontoado de favelas
as piores do Brasil às margens do rio Tietê. Embora, Sr. Presidente, saiba que estão mal assentadas,
espero que não venham aumentar o número de
favelas nas cidades. Não quer dizer que esteja
defendendo o mal assentamento. Mas é preferível
que esses homens permaneçam, lá, em Barreiras
e em Angical, ainda sob casas de lonas, a transferirem-se para as médidas e grandes cidades, perdendo suas características, seus conceitos de va!ores e transformando-os em marginais e bandidos assaltantes.
Eram estas as considerações que gostaria de
dizer, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVAAgradeço a contribuição de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Irma
Passoni. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgílio Galassi.

S Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fernando Santana.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GAlASSI Sr. Presidente, Sr. Expositor, gostaria, antes, de
apresentar-me ao Dr. Rubem da Silva.
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Fm, há \IIIIte anos Diretor do IBRA, cuja sigla
foi extinta, surgindo em seu lugar o INCRA, órgão
encarregado da execução da reforma agrária. Tive
oportunidade de percorrer todo o Brasil, de conhecer, naquela época, todos os assentamentos.
Participei do movimento de colonização e do cooperativismo. Depois disso, fui Prefeito de Uberlândia por dors mandatos consecutivos; fui VicePresidente da Federação da Agncultura de Minas
Gerais. E nessas oportunidades fui convidado, como Prefeito de Uberlândia, pelo Senado da A! emanha Ocidental e pelo Ministério da Agricultura da
Holanda, para conhecer a reforma agrária naqueles dois Países. Realmente, voltei empolgado, porque é outro mundo, são outras oportunidades,
são outros valores humanos, é uma realidade
completamente diferente da que temos aqUI neste
Brasil. Aprendi muito Surpreendi-me, na Holanda, ao fazer a conversão da moeda, verifiquei que
o encarregado do Estado, lá, ganhava dezesseis
vezes mais do que o nosso vaqueiro aqui. Supreendi-me, mais amda, ao verificar que ele pro
duzia vinte e três vezes mais do que o nosso vaqueiro aqui. É evidente que ele tinha condições,
tais como máquinas, trator, etc. Ele estava na
plemtude da sua potencialidade.
V. s· falou sobre Santa Catarina. Conheço bem
aquele Estado da Federação. Acho que realmente
é um exemplo para o BrasiL Agora, temos de
concordar que Santa Catanna desfruta desta posição hoje, porque operou-se naquele Estado uma
integração completa de valores e que se desenvolveu em bases de confmamento de suinocultura
e agricultura que, sem dúvida nenhuma, coloca
aquele Estado em posrção de destaque. Comparar o Brasil com Santa Catarina é difícil, real
mente, porque a pequena propriedade -vi também em Fortaleza, num assentamento próximo
daquela cidade em um núcleo de cooperativa,
uma usina de açúcar funcionando em plena carga
- precisa de ter condições que a façam mtegrar-se completamente Ela não sobrevive isoladamente. Então, quando falamos de dar terras
simplesmente, preocupamo-nos, de modo geral.
Entretanto, aqui, Dr. Rubens, não há nenhum voto
contrário à reforma agrária. É a maior ilusão de
que alguém possa levar desta Comissão ou, talvez,
deste Congresso, achar que existe alguém contra
a reforma agrária. O que se discorda aqui é da
maneira pela qual está sendo executada a reforma
agrária, da tranquilidade realmente na aplicação
do dinheiro público, no assentamento dessas famílias, porque temos em contrapartida o problema dos minifúndios. Temos o pequeno proprietário, como bem disse V. S•, pela manhã, que
está saindo, abandonando a propriedade, está
sendo expulso dela. Expulso por quê? Porque niío
temos realmente uma política agrícola que dê
sustentação, que dê integração, que dê suporte
a esses homens que estão assentados. Então,
ficamos preocupados com a possibilidade de mal
assentamento, essa distribuição, talvez leviana de
terra. Espero que, realmente, possamos chegar
a uma decisão inteligente, generosa e humana,
mas que dê ao Brasil resultados positivos e que
não transforme o campo em favela. Temos, ao
contrário, de valorizar o campo, porque é ele que
sustenta a cidade e o progresso da Nação.
Entendo que temos também de influir no equilíbrio da balança comercial. Temos de pensar numa siírill de probl!lmas !l niío podemos n!lfjar

a oportunidade do campo à pequena, média e
grande empresas. Mas V. s• já se manifestou a
respeito disso. Estamos tranquilos.
Ao mesmo tempo em que assentamos novos
proprietários, devemos rever também o problema
do minifúndio e do pequeno propnetáno que está
abandonando a sua terra. Distribuir a terra com
os vocacionados e competentes, preferencialemnte, pelo menos, no sentido de que tenhamos
um resultado mais positivo Proceder à reforma
agrária com os cuidados necessários à sobrevivência desse assentado.
Eram as palavras que gostaria de dizer, Sr. Presidente.

O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA

veJi:l

bem, nobre Constitumte. Gostaria que em nenhum momento, nem V. Ex" como Constitumte,
nem os demais Constituintes, nem este Plenário,
saíssem daqui com a idéia de que estamos defendendo a distribuição de dar terra, simplesmente.
De forma alguma, esta é a posição da reforma.
Par Limos da premissa de que a terra é o pressaposto básico, é o insumo fundamental do processo. Agora, por uma questão, eu lhe diria, de absoluta dignidade em relação à realidade - acho
que de uma vez por todas temos que acabar com
as mistificações...
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
-Se V. S• me permite? As terras, segundo cálculos, têm representantes de 7 e 10%. Mas, sem
ela, não se faz nada.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Sem
ela não se faz nada.
O problema da distribuição das terras, o problema da qualidade dos assentamentos, o pr oblellla
da manutenção dos pequenos proprietários, evidentemente que ele passa por uma reformulação
da política agrícola. Isso é fundamental. Também
estamos propondo que a Comissão claramente
defma a política agrícola, estabeleça crédito, estabeleça o processo de tecnologia para a pequena
propriedade. Porque não é possível que um pequeno produtor ser induzido a um tipo de compOrtamento não inerente com um módulo que
ele tem a sua disposição. Vivi nesse meio, conheço-o profundamente. Ele é expulso dessa forma.
De um momento para outro, abandonou-se quanto à postura os insumos modernos, a revolução
verde, uma série de interesses que não são nossos, interesses, inclusive, internacionais, jogados
dentro do nosso meio: a formação dos nossos
quadros técnicos num bpo de cultura que não
condiz com a realidade do País.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI Permite-me V. S• um aparte?
O SR RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Ouço v. s•, com prazer.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI A nossa discussão aqui tem sido muito em tomo
da necessidade de uma política agrícola. Porque
muitos aqui acham que não, que se proceder
a uma reforma sem ter paralelamente uma política agrícola. Estamos tranquilos com a explanação de V. s• A política agrícola tem que ser
feita simultaneamente com a reforma agrária.
O SR RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Nobre Constituinte, acho que talvez a dicotomia que
existe no processo 1i a seguinte· primeiro, faz-se
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política agrícola para depois fazer reforma agniria.
Entendo que as coisas andam juntas, elas se interrelacionam Temos absoluta convicção de que
a reforma vai ajudar, de forma muito clara, a fazer
a política agrícola no seu devido lugar.
No que diz respeito à tecnologia ela é fundamental na pequena propriedade. Hoje, irrigação,
na pequena propriedade, não pode ser feita como
pivô central. E já existe algum trabalho de tecnologia desenvolvido em relação a isso. Trabalho
que a EMBRAPA reahza no CEPAfE, em Petrohna,
é do melhor nível. Agora, eles precisam chegar
à pequena propnedade É preciso que os recursos
d€l crédito não sejam só para pivô central, sejam
recursos também para pequena propriedade, para que elas possam irrigar sua áreas. O Nordeste
não poderia só se auto-abastecer, mas abastecer
o País todo. O Nordeste tem as melhores condições de produção, tem luminosidade que é fundamental, tem terras que é fundamental. Agora, é
preciso uma d!lcisão política de transformá-las
em áreas produtivas. E preciso acabar com essa
concentração de terras que está, aqui, explicitada
de forma muito clara.
O SR. CONSillUINTE FERNANDO SANTANA
-Permite-me V. s• um aparte?
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Pois
não, ouço V. Ex•
OSR. CONSillUINTE FERNANDO SANTANA
O Nordeste tem as três coisas fundamentais:
terra boa, sol e água que são os três elementos
indispensáveis. Quem dispõe de todos eles, tem
Deus na mão.
O SR. RUBENS JNGELFRITZ DA SILVA- Só
que precisamos fazer funcionar.
Com relação à assistência técnica, precisamos
melhorar o sistema de extensão. O Dr. Paddha
colocou muito bem esta questão. A extensão é
feita por municípios no País, com limitações tremendas. Colocamos claramente; modulamos os
assentamentos. Para cada 150 famflias há um
extensionista Está claro. Não podemos fazer da
reforma o que foi feito em Serra do Ramalho,
sem qualquer grau de responsabilidade ou absoluta irresponsabilidade.
A respeito do armazenamento, recordo-me que
participei com o ex-Mmistro da Agricultura, Pedro
Simon, da instituição de um plano de armazenamento comunitário para as pequenas propriedades, um meio de ligação entre a produção e os
grandes centros de consumo com a casa de farinha com aquelas atividades próprias.
Mister se faz ressaltar que a reforma passa por
diversas adaptações necessárias ãs difurentes reahdades nacionais Vejamos, por exemplo, a região
Norte do País, onde, hoje, precisa ser respeitada
a visão extrativista daqueles trabalhadores que estão lá em relação à seringueira, em relação à
castanha que não podem ser mais feudos, não
podem ser mais monopólios. Aquilo tem que ser
democratizado, aqui tem que ser a serviço do
trabalhador e não simplesmente para manter o
status quo, mas para colocar os trabalhadores
dentro de uma visão de modernização do processo produtivo, levando-os saúde, educação, o
instrumento de comercialização. Devemos ter,
hoje, mais de um milhão de brasileiros que não
participam do C€lnso que \lilrem naqiielas regiões
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Precisa! nlOS respeitar e não fazer simplesmente

um assentamento de forma geométrica, desrespeitando as realidades que os gabinetes não conhecem.
Então, na verdade, a reforma é um dos componentes lundamentais de reformulação do País.
Insistimos, é o esqueleto da democracia deste
País. É onde os músculos vão desenvolver-se,
e é onde o País irá adquirir forças suficientes para
atender às necessidades de cresc1mento, à demanda de emprego neste País que é violenta e
significativa. Cumprir os compromissos da dívida
externa do qual o povo não foi consultado, e outros compromissos mais, onde a reformatem uma
contribuição decisiva a dar. No momento que tivermos .~ capacidade - isso com a clareza, sem
a paixão, sem a defesa de falsos interesses estaremos cumprindo claramente o processo de
uma nova estrutl!ra na vida desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir Andrade.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADESr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, ilustre
expositm, Dr. Rubem lngelfritz da Silva, todos entendemos que a reforma agrária significa, além
da terra, todas as outras condições para que o
homem possa nela permanecer. Entretanto, isso
não ocorrerá enquanto não for colocado de maneira clara o recurso necessário à efetivação da
reforma agrária. Creio que a nova Constituição
refletirá uma dehmçao mwto clara a respe1to nao
só do recurso, mas também da descentralização.
Os mumcípios brasileiros, assim como os Governos dos !Estados têm de dispor do poder de desapropriação para a implantação da reforma agrária.
Agora, o que trago, Dr. Rubens, é uma realidade
diferente, é a realidade do Norte do Brasil. Se
ficarmos esperando esses recursos, ou essa reforma agrária ideal, ou ficarmos defendendo essa
proposta de que reforma agrária só se faz com
todos os. acessórios necessários ao desenvolvimento do trabalho do homem da terra, pelo menos no l"Jorte do Brasil, não teremos nunca reforma agrária. Vivemos uma experiência estremamente Importante. Os homens do Norte do Brasil,
e o nosso Presidente, ali há poucos instantes, colocou uma questão de que os trabalhadores não
querem nr para a Amazônia, porque os trabalhadores querem a beira do asfalto -, com certeza,
o nobre Senador não os conhece nem à realidade
da nosscl Amazônia e do nosso Pará, princ1palmente. HoJe, ex1ste uma quantidade enorme, uma
quantidade incomensurável de trabalhadores, de
homens que precisam da terra para trabalhar. E
por precisarem da terra para trabalhar eles estão
ocupando as terras para nelas trabalharem; e ocupando contra tudo e contra todos, gerando aquilo
que se chama uma verdadeira guerra civil no Norte deste País. Todos os dias morrem trabalhadores
rura1s, morrem pistoleiros, morrem, às vezes, até
fazende1ros, proprietários, no Norte do nosso País.
Por quê? Porque, também da parte dos órgãos
atuais, n.ão há uma medida efetiva no sentido
de se resolver este problema. Creio que hoje deveriamos apelar para uma a solução, pura e simples,
de dar a terra ao trabalhador rural, porque, ele
está arriscando a sua vida, ele está enfrentando
dificuldades. Vivo há muitos anos em toda essa
região e posso citar um número enorme de traba-

lhadores que, sem nenhum apoio, absolutamente
nada, conseguiram se fiXar, progredir dentro da
sua terra. N~;~ Transamazônica, por exemplo, apesar de todas as alegações que possam ser feitas
contra, existem centenas de lavradores que conseguiram crescer e progredir sem nenhum apoio
do Governo, a não ser o Simples apoio do assentamento, de se entregar a eles a terra. Regiões como
São Geraldo do Araguaia, e tantas outras regiões
do nosso País.
O SR. RELATOR (Oswaldo lima Filho)
V
Ex" me permite um aparte?
0 SR. CONST~EMIR ANDRADE-----------Pois não.
--...._
O SR. RELATOR (Oswaldo Lim~ Filho)- Eu
ouço muito falar, tenho ouvido isso há anos, há
30 anos, dos adversários da reforma agrária, que
não se pode fazer reforma agrária sem primeiro
dar ao homem escola, estrada, um agrônomo
para atendê-lo, médico, etc. Eu moro numa região
que já fez a reforma agrária há mais de 30 anos.
Para exemplificar, lá existem 5 mil e 400 estabelecimentos agrícolas, dos quais 5 mil e 390 têm
menos de 50 hectares. Não há agrônomo no Município, o crédito é escassíssimo, não há nenhuma
assistência técnica, todos esses pequ_enos agricultores vivem, comem, vestem, e estão melhores
do que os trabalhadores rurais da grande indústria
açucareira das usinas do sul do Estado.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADEHá outra questão importante, eu gostaria de concluir, há outra questão importante nessa região
do Estado do Pará. As grandes empresas, as grandes fazendas da nossa região """" e eu citaria só
como exemplo a ex-empresa da Volkswagen, que
foi vendida há pouco tempo - elas utilizam o
trabalho escravo, o homem que trabalha sem nenhum direito social. Eu chegaria a afirmar o seguinte, no Estado do Pará, no Nordeste deste
País, eu não sei o Sul, porque não conheço bem
a realidade do Sul do País, mas eu tiraria um
entre cem proprietários, ou seja, um por cento
dos proprietários de terras no Norte e Nordeste
do Brasil que cumprem com as obngaçoes sociais com os seus trabalhadores Noventa e nove
por cento dos proprietários rurais no Norte e Nordeste, deste País, não têm o mínimo respeito pelo
trabalhador rural Além de não respe1tá-los, além
de não assinarem as suas carteiras, além de não
ter assistência médica de espécie alguma, 13°
salano, etc, eles amda usam subempreiteiros para
o desmatamento etc, que usam o trabalho escravo. Eu tenho inquéritos feitos pela Secretaria de
Segurança do Estado do Pará que comprovam
o trabalho escravo realizado dentro da Fazenda
Vale do Rio Cristalino
O que quero dizer, ao conclwr, Sr. Presidente,
é que o homem, lá, só tem duas opções: ou levar
uma vida ruim numa terra, sem nenhuma oportunidade, mas onde se conhece e começa a ter
uma oportumdade de progredir, ou ser escravo
dos grandes proprietános de terra. Fora isso, existe um outro aspecto interessante nessa questão.
A luta da escola, da saúde, da vicmal, do empréstimo bancário, etc, é uma luta secundária. No
momento em que o homem ganha a terra e que
ele se une aos seus companheiros, aos seus amigos, aos posseiros, seus vizinhos, ele passa a exer-

Sexta-feira 8

109

cer IIma pressão no Governo para que o Governo
construa escola, construa o posto médico, faça
estrada vicinal. Então, isso é um processo de luta.
Nós temos que acabar com essa idéia de que
reforma agrária só se faz com posto médico, com
saúde, com vicinal. Reforma agrária, pelo menos
no Norte deste País, hoje, significa dar a terra
ao trabalhador rural.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-A Mesa faz um apelo ao Nobre Constituinte.
O SR. CONSTITOINTE ADEMIR ANDRADE
Os seguintes pontos são pontos de conquista na
luta social que está havendo, que vai continuar
a haver, e que, sem dúvida nenhuma, será VItoriosa.
Gostaria de apelar para o Sr. Presidente do INCRA, para que procurasse uma ação enérgica
no sentido de resolver esse problema, para evitar
as centenas de mortes que estão acontecendo
e que vão continuar acontecendo se, Imediatamente, não se providenciar a doação de terra a
esses trabalhadores

Finalizaria, dizendo o seguinte: o próprio órgão
que cuida da terra em todo o Estado do Pará,
em todo o Norte, até hoje, Sr. Presidente, não
assentou um único trabalhador rural. O que ele
fez, muito mal, foi legitimar o trabalhador que
resistiu, que fm preso, 'lue foi espancado, que
foi expulso e que voltou à terra, e que agüentou
lá. Muito mal ele garantiu a propriedade que o
posseiro conq1 dstou Mas nunca ele fez uma desapropriação para dividir terra para o trabalhador
rural. O conflito existe, ele precisa acabar, e para
que ele acabe é preciso que os Srs. ajam e ajam
prioritariamente nessa região onde, comprovadamente, morrem mais homens em todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
:...._ Com a palavra o Dr. Rubens.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Sr.
Constituinte, é eVIdente que as realidades nacionais são muito diversas. É claro que as regiões
mais desenvolvidas do País, e há um sentido na
reforma, quando se propõe o assentamento nas
áreas onde estão os trabalhadores, têm um sentido, inclusive de organizar o próprio êxodo. Essa
é uma das funções da própria reforma. Fixar no
meio onde estão. Por outro lado, há determinadas
regiões do País onde há necessidade, a nível da
própria competição existente, de se criar instrumentos para que esses trabalhadores possam sobreviver.
E há outras áreas do País onde a propna legislação dessas áreas assegura, já, uma situação de
VIda mais estável aos próprios trabalhadores. Inclusive, Sr. Constituinte, nesse sentido nós estamos também trazendo uma sugestão aqui, a nível
também da Constituinte, independente das ações
fundiánas a serem desenvolVIdas por organismos,
que inclusive a prescrição aquisitiva para o usucapião seja um período mais curto, só seja de três
anos, que conste na Constituição isto.
Em segundo lugar, a legitimação das terras
devolutas até 5 módulos, permitindo que essas
áreas, onde estão as terras devolutas, permitam,
inclusive, uma condição de vida aos trabalhadores. Tem mwto a ver, inclusive, muitas das vezes,
até com o tipo de agricultura itinerante, em certos
aspectos, até extrativista. Isso nós desejamos que
conste na própria Constituição, porque são instru-
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mentes, porque aí não precisa... (inaudível). Está
aí a Constituição, nós vamos cumprir a Constituição.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Eu não conheço a sua proposta, mas quero dizer
a V. Ex'...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Muito obrigado. Com a palavra o nobre Constituinte Percival Muniz.

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ A minha proposta é a da Campanha Nacional
pela Reforma Agrária.

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ Bem, eu quero concordar totalmente com as observações feitas pelo colega Ademir Andrade, do
Pará. Eu também sou de um Estado, o Estado
do Mato Grosso, onde e até um fato interessante,
a minha proposta, na campanha eleitoral, escrita,
era a proposta da reforma agrária dentro desses
princípios. Reforma agrária com estrada;- com
educação, com saúde, com todos esses requisitos
aí indispensáveis à execução das reforma.
Mas, por várias vezes, discutindo com os trabalhadores rurais, daqueles Municípios, daquela região, eles levantavam a seguinte questão, como
coloca, hoje, o Presidente do INCRA: quer dizer
que para a gente conseguir a posse da terra, a
gente tem que esperar isso aí tudo. Mas, para
a gente trabalhar na fazenda dos latifundiános
formando roça, enfrentando malária, enfrentando
as dificUldades, nao tenho nenhuma perspectiva
de sobrevivência, a gente não precisa ter educação, não precisa ter saúde, não precisa ter nada?
(Palmas.) Quer dizer que só para poder um dia
a gente ter a posse, é que precisa ter? Então,
Sr. Presidente, eu mudei o meu programa.
Quero levantar outra questão que eu acho importante. Desde a primeira reunião desta Comissão eu tenho ouvido parlamentares discordarem
das propostas de reforma agrária apresentadas
aqui, e quando se diz que eles seriam contra a
reforma, e o Constituinte Roberto Cardoso Alves
é um expoente dentre esses Constituintes, ele indaga qual reforma? Nós somos contra, mas tem
que dizer qual reforma?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES ... e à Casa, e a todos os interessados, que, pelo
programa elaborado, estará presente nesta Comissão o Presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Flávio Teles Menezes. A proposta da Sociedade Rural Brasileira é minha também. Por
outro lado, ela coincidirá com o estatuto e o programa básico do PMDB. É a minha proposta.

Eu gostaria que, já que nós vamos travar um
debate muito intenso acerca desta questão e que
colocar-se contra as propostas existentes é muito
fácil, dizer que é a favor de outra, gostaria que
esses Constituintes e o próprio Constituinte Roberto Cardoso Alves apresentassem a proposta
de reforma agrária deles. Porque, a APRA apresenta, o INCRA apresenta, a CONTAG apresenta,
a gente apresenta, assina embaixo, e somos contestados, em cima, de que essa não é a proposta
que a gente quer. São a favor da reforma agrária
e não mostram qual a reforma agrária que eles
querem, para servir, inclusive, de base para a gente discutir. A partir do momento que eu tenha
a proposta do Constituinte Cardoso Alves, que
é contra a nossa proposta, mas que diz que é
a fa~or da reforma também, de uma outra reforma, a partir do momento que a gente tenha conhecimento, nós vamos estudar e ver, porque
muitas vezes nós podemos estar enganados e
até aprender com a proposta dele. Agora, o que
não pode é fazer propostas e S. Ex' contestar
sem ter nenhum documento, sem nenhuma proposta clara para sabermos até onde S. Ex" é a
favor da reforma agrária.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO'ALVESV. Ex• me permite um esclarecimento?
O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZPermito, sim, com todo prazer

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ Quero concluir, deixando, então, esta preocupação. Seria bom que cada um dos Constituintes
aqui, nesta Comissão, diga claramente qual a sua
proposta para se saber o que vai sair deste trabalho todo, porque a esperança do povo brasileiro
está nesta Comissão. Hoje, pela situação do campo, o que está segurando o recrudescimento na
luta do campo é a esperança nesta Constituinte.
Promete-se muitos tenham paciência, a ConstJtuinte esta aí, funcionando e tem a missão histórica de resolver tais questões. Se perceberem que
a tendência não é evoluir na questão da distribuição de terra, neste País, na democratização
da distribuição de terra neste País, a gente começa
a dizer lá no campo que não esperem nada da
Constituinte, porque vai ficar pior do que está.
Poderá, talvez, mudar o quadro, com a mobilização nacional daqueles que quiserem conquistar, com as suas própnas mãos, com os seus
próprios braços e não esperam mais de uma posição da Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Grato a V. Ex"
Concedo a palavra ao Dr. Rubens Ingelfritz da
Silva.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Nobre Deputado, veja bem o pressuposto de acesso
a terra, o pressuposto da reforma. Não teremos
reforma agrária se nós dermos a oportumdade
do sem terra chegar em cima da terra. Ora, o
que nós imaginamos é um direito legítimo dos
trabalhadores, além de ter a terra, ter tudo aquilo
que hoje os segmentos das grandes propnedades
têm, isso que nós queremos Agora, evidente que
não se faz reforma sem acesso a terra. Esse é
o pressuposto básico e fundamental. E é claro
que, como colocava o Deputado Fernando Santana, hoje, na medida que o êxodo rural ocorre,
na velocidade que ocorreu, é difícil nós colocarmas 20 milhões de brasileiros que no peóodo
de 60 a 80 imigraram. Imigraram, porque é claro,
havm inclusive interesse político naquele momento, que eram o de gerar mão-de-obra abundante
e barata para o processo, no País, e que hoje
são tratados de que forma? De forma policial porque, realmente, são pessoas absolutamente, primeiro, sem qualquer qualificação em relação ao
mercado de trabalho disponível e, segundo, sem
a oportunidade de trabalho. Então, crescem as
cadeias, aumentam as viaturas policiais, cresce
a msegurança nos grande centros, os bóias-frias,
a monocultura, todo esse problema que nós já
conhecemos. Agora, não se faz reformas sem terra, esse é o pressuposto fundamental. Nós não
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defendemos que simplesmente só se dê a terra,
é um direito de todos os trabalhadores que, a
par da terra ele tenha os instrumentos para produzir e que seja dada essa oportumdade.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Grato a V. Ex"
Concedo a palavra ao nobre Relator Deputado
Oswaldo Uma Filho.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Sr.
Presidente, eu considero que a exposição feita
pelo Dr. Rubens lngelfritz foi das mais elucidativas
que esta Comissão já ouviu. Realmente, S. Sa.
coloca muito bem o problema quando salienta
que a agricultura brasileira, como ela está estruturada hoje, só produziu quatro resultados básicos:
ela espulsou 30 milhões de trabalhadores do campo para as cidades no período de 20 anos, isso
é uma população superior à da Argentina. É preciso que nós meditemos sobre isso, e foi essa
expulsão que determinou a grande massa de desajustados e de marginais em tomo das cidades
que está tornando inviável a sociedade brasileira.
Eu já citei fatos aqui de bairros inteiros no Rio
de Janeiro, São Paulo, que estão se convertendo
em fortalezas, as ruas estao trancadas por correntes com guardas armados de espingardas à entrada das ruas. Pede-se todos os dias o aumento
das penitenciárias, como salientou o expositor.
Sr. Presidente, tenho dito também e tem sido até
imperativamente repetido por muitos pelo Constituinte Fernando Santana, por mim, que somos
velhos combatentes pela reforma agrária, embora
sob pressupostos diferentes, o colega Fernando
Santana é um marxista com grande visão humanista da História, e eu, um cristão com visão humas quero diZer que nós estamos tão atrasados
que tudo que a gente pede hoje, José Bonifácio
pedia na época da Independência para os escravos que fossem libertados na sua memória para
libertação dos escravos, Joaquim Nabuco pedia
com Rui Barbosa, na época da abolição, e encontrei hoje, entre os meus papéis, um decreto que,
tivesse sido obedecido, tivesse sido praticado ou
não tivesse sido revogado pela Revolução "redentora", "gloriosa", de triste memória, já estaríamos
em oub a etapa do processo de democ1 atização
da terra no Brasil: o Decreto n" 53.700, de 13
de março de 1964, de que fui Uf)1 dos autores
e subscritor, mandava desapropiar las terras compreendidas em um raio de 1O quilômetros nos
eixos das rodovias e ferrovias federais, excluíam·se dessa desapropriação as propriedades inferiores a 500 hectares e aquelas que estivessem sendo social e adequadamente aproveitadas com índice de produção não inferior à média da respectiva região. Foi um decreto do Presidente João
Goulart, que tive a honra de elaborar e escrever.
Depois disso, o que se viu foi a chamada modernização conservadora do campo a quem também
aludiu o nosso expositor; foi adoção de uma
tecnologia das multinacionais. Houve tempo sou um modesto e pequeno agricultor - em
que os agronômos foram a minha pequena propriedade e me venderam Tordon, com empréstimo a prazo e sem juro, e eu comprei. Mas, depois
de algum tempo, verifiquei que era um veneno
terrível e começei a fazer campanha contra o 'Tordon". Os defensivos que os americanos usaram
no Vietnã os desfolhantes;-fóram vendidos no Brasil e empurrados, "goela adentro", aos agricul·
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tores, sem juros etc. A mecanização foi difundida
a últimc> grau no Brasil, como também com vendas de tratores a juros baixos, a prazos longos,
e tudo isso foi promovendo expulsão de mão-deobra do campo, porque é evidente que houve
uma modificação.
Com:> conseqüência disso, ocorreram aqueles
fatos já referidos, e a Campanha Nacional da Reforma Agrária reuniu alguns que precisamos estar
relembrando, dos 5.200 milhões de proprietários
apenas 540 mil são donos de 80% das terras
do Brasil, 42 milhões de hectares de terras aproveitáveis estão inexploradas e 240 milhões de hectares sito mal utilizados. As multinacionais já se
apropriaram de mais de 35 milhões de hectares
de tem:1 no Brasil. Existem cerca de 11 milhões
de desE~mpregados nas cidades e 12 milhões de
camponeses sem terra. Entre 1979 e 1983, houve
269 mil famílias de pequenos produtores envolvidas em conflitos pela posse da terra.
Ora, uma situação dessa me parece que não
convém a nenhum democrata, a nenhum interessado no progresso do País. Creio que muito pouca
gente, no Brasil, defenderá a abolição da propriedade. Eu mesmo não a defendo; considero, como
São Tómas, que a propriedade é aquela condição
indispensável à prática da virtude. Mas, assim como ela é um bem, um bem que deve ser dividido
por todos, não deve ficar só nas mãos de poucos,
com 4 milhões de hectares, não é verdade? Se
temos 7 milhões de trabalhadores sem terra e
temos milhões de desempregados nas cidades,
por que: não dar terra a essa população?
Por tudo isso, Sr. Presidente, quero aplaudir
aqui a 'exposição feita pelo Dr. Rubens e quero
reiterar aquilo, talvez eu tenho até uma visão até
distorcida da vida agrária, eu sou de uma região
pobre do Nordeste, mas nessa região do agreste
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pequenas, foram divididas há muito tempo, não
têm assistência técnica, raros são os que têm
crédito, mas todos vivem, todos comem, mandam
os filhos à escola e, é curioso, nessa região, onde
chove apenas 800 milímetros, onde o sol é mais
raso, a população come, veste e tem uma condição de vida muito superior a do trabalhador rural
da zom1 da grande plantação açucareira do sul
do Estado, que tem solos de aluvião profundos
e tem 1.200 milímetros de chuvas por ano.
Então, é preciso também que se tenha em linha
de conta que o mal do latifúndio não está só
no fato de ele ser produtivo ou improdutivo, mesmo no latifúndio produtivo é preciso notar se ele
não faz uma redistribuição e não cumpre regularmente as suas obrigações sociais, ele promove
uma concentração de rendas de tal natureza que
como dizia um escritor do Nordeste, famoso no
Brasil, José Uns do Rego, por exemplo, eu não
subcrevo o conceito de José Uns do Rego. Mas
José Lins do Rego, dizia que no Nordeste quanto
mais cresce o bueiro da usma, mais cresce a
miséria ,em redor. É preciso que isso não continue
assim.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a V. Ex•, nobre Deputado.
Conco~do a palavra ao Sr. Rubens.
O SR. RUBENS INGELFRITZ DA SILVA- Eu
acho que o Deputado Oswaldo de Lima Filho,
realmente, encerra com brilhs esse contato profundam•~nte constwtivo. l'lós também api ende-

mos muito e eu diria que saímos daqui profundamente gratifica.les e ainda mais disposto a levar,
com obstinação, esta luta à frente. Insistiríamos
em colocar à presidência, ao relator e aos membros da Comissão, a disposição do INCRA de
contribuir de todas as formas possíveis, elucidando, informando dados, prestando todo e qualquer
tipo de esclarecimento, para que se possa efetivamente ter uma Constituição, possa se ter uma
lei, uma lei claramente definida na Constituinte,
reàlizar e consolidar a democracia no País.
Agradeço a oportunidade em nome do INCRA
e friso a nossa disposição de colal>orar e contribuir
com todas as informações possíveis, e insisto,
que o documento básico que nós trouxemos a
V. Ex"s produzido pelo Mirad- INCRA, onde nós
entendemos que trazemos a nossa contribuição
bastante explicitada naqueles temas que deverão
contar na própria Constituição. Deputado nós distribuímos mas eu passo aqui para o Senhor.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Devo lembrar aos nobres Cons1;i,tuintes que
foi marcada uma reunião para amanhã, às 14
horas, para ouvirmos a palestra do Presidente da
EMBRAPA, pois não foi possível atendê-lo hoje.
Então, eu faço um apelo aos nobres colegas que
transmitam um aos outros Constituintes desta Comissão para que compareçam.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte, pela
ordem.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -Como V. Ex" está providenciando a garantia de transporte para as visitas da Comissão e a decisão
é importante, porque nós poderemos utilizar um
aVIao o Ims eno a eronau ca, um aviao que
também nos foi oferecido, do Ministério da Reforma Agrária: e um tem uma capacidade maior,
outro tem uma pequena capacidade. Acho que
a Comissão, hoje ou amanhã, os Srs. membros
da Comissão deveriam informar ao Presidente
quantos desejariam viajar ou acompanhar essas
VISitas, para que se proVIdenciasse o número real
de membros que não viajar.
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O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Eu
fiZ, exatamente não só eu como a Deputada Irma
Passoni fizemos uma proposta de agrupar a Confederação Nacional da Agricultura com a Sociedade Rural Brasileira e, no outro dia, colocar outras entidades, quer dizer o !BASE que é um órgão
importante e CPT.
O SR. RELATOR (Osvaldo Uma Filho)- Gostaria de ouvir, a respeito, os Srs. Deputados Constituintes Rosa Prata e Cardoso Alves, que foram
os principais autores dessa sugestão. Não poderíamos alterá-las sem ouvi-los.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA- Audiência da Sociedade Rural Brasileira e da Confederação Nacional da Agricultura, sendo que a
Confederação foi sugestão da minha parte. A Sociedade Rural Brasileira parece que foi de V. Ex"
ou do Constituinte Alysson Paulinelli.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Foi feita, hoje, uma proposta, pela manhã, dos
Constituintes Irma Passoni e Aldo Arantes, mais
eu sustentei junto ao Presidente que nós só poderiamos decidi-Ia com a presença dos que defenderam essas indicações.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Deixem-me esclarecer a questão, porque o Deputado Cardoso Alves talvez não esteja sabendo.
É que há algumas entidades que nós consideramos importante que sejam ouvidas, como por
exemplo o !BASE que é um instituto de pesquisa
que está integrado na Campanha Nacional de
Reforma Agrária, a CPT e a Federação dos T rabalhadores Agrícolas do Estado de Goiás. São três
entidades que, parece-nos deveriam ser ouvidas.
Mas é que nós temos um problema de ordem
prática de tempo. Então, a proposta que eu fiZ
é que se agrupassem duas entidades dessas, a
on e eração acionai da Agricultura e a Sociedade Rural Brasileira, ou então, Associação dos
Empresários da Amazônia e a Confederação Nacional da Agricultura, aí pouco importa, que se
agrupassem duas entidades dessas numa só, numa mesma.
O SR PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Essa é impraticável.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Mas hoje nós fizemos assim.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Então, faço um apelo aos colegas que desejarem viajar, se inscrevam e entrem em contato
com o Relator, que se está providenciando condução para ir, no sábado, ao Rio Grande do Sul
e, de lá, direto a Mato Grosso do Sul e, naturalmente, no domingo mesmo, poderemos estar
aqui em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Mas fizemos muito mal, mas muito mal, poderíamos ter ouvido melhor o primeiro conferencista, foi bnlhante, ele tinha muito que nos transmitir, e também prejudicarmos a conferência do
nobre Dr. Rubens Silva.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Mas ai é diferente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte pela
ordem.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, acerca do restante do roteiro, eu fui
informado que houve um início de discussão aqui
em tomo de uma proposta que eu havia feito,
eu não sei afinal de contas como a questão ficou
e gostaria de ser informado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Qual é a proposta, nobre Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Se fosse numa reunião só e continuada, sena
mais interessante. Vários Constituintes não compareceram
O SR. CONSTITUINTE (Intervenção fora do microfone.)- Vamos destinar um espaço para ouvir
também essas entidades.
'
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Concretamente, no meu ponto de vista, e acho,
do ponto de vista da Constituinte Irma Passoni,
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entendo que as três entidades poderiam ser ouvidas de uma só vez.
O SR. CONSillUINTE CARDOSO ALVES Todas as entidades que forem sugeridas aqui,
por colegas, eu apenas acho que devemos ouvir
uma de cada vez, para que se tenha tempo de
exaurir o tema tratado por ela.
O SR. CONSillUINTE ALDO ARANTES- Eu
gostaria de deixar a decisão aqui de que estas
três entidades serão ouvidas e o Relator trate de
ver qual o horário.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- A
idéia era a de apelarmos à Presidência para que
ela convoque as sessões extraordinaria noturnas,
porque o horário diurno está todo tomado.
O SR. CONSillUINTE ALDO ARANTES- Eu
estou à disposição da Comissão.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Porque aqui tem uma questão política, porque se
tivesse que excluir alguém aqui...
O SR. CONSillUINTE CARDOSO ALVES Não vai excluir ninguém.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)não, mas isso que eu gostaria de estabelecer.
Então, não fica aprovado da forma que está.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Está aprovado, com a ressalva de que conseguiremos um espaço para ouvir esta e outras,
temos também telegramas aí solicitando o comparecimento, nós combinamos com o Relator,
vamos achar um dia para uma sessão extraordinária para ouvir todas essas. Não deixaremos
de ouvir. Esse é o nosso dever.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- É
o IPASE, CPT e a FETAEG.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Eu quero dar o telefone dos funcionários para
os que quiserem comunicar a viagem ao Rio
Grande do Sul e ao Mato Grosso do Sul. Funcionário Mauro, o ramal dele é 3509 e o da residência
242-5808; o nosso Relator, Constituinte Oswaldo
Lima Filho, fone 223 0098 e o da residência
242-2762.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto Cardoso Alves.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVESTenho a impressão, Sr. Presidente, que, como
irão poucas pessoas em razão das dificuldades
naturais a essas viagens programadas, V. Ex" poderia deixar estabelecido um princípio, segundo
o qual os visitantes nomeariam sempre um relator
para que ele aqui descrevesse sucintamente o
que foi visto e que documentasse com os dados
possíveis com fotografias a serem distribuídas a
esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Perfeito. O nobre relator tomará as providências.
O SR. RELATOR (Osvaldo Lima Filho) -Aproveito a sugestão do nobre Deputado Cardoso Alves, para pleitear do Dr. Rubens, Presidente,do
INCRA, se saber de S. s• se o INCRA teria um
fotógrafo que pudesse.
O SR. RQBENS INGELFRITZ DA SILVA- Nós
providenciamos.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vicente Bogo.
O SR. CONSillUINTE VICENTE BOGO- Eu
queria, Sr. Presidente, como Constituinte do Rio
Grande do Sul, e o Deputado Ivo Mainardi, Constituinte, de estender o convite, em nosso nome,
aos Constituintes da Comissão, para que acompanhassem essa visita nossa, que é de muita importância, uma vez que o acampamento da Fazenda
Anone é o maior acampamento que já ocorreu
no País, que eu tenha conhecimento, reunindo
mais de oito mil pessoas trabalhadoras atualmente com 1.300 familias acampadas lá. Acho que
é uma experiência muito oportuna.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
-Eu tenho uma sugestão de uma visita, ao lado
do Acampamento Ronda Alta, visita a Nova Ronda
Alta. É próximo e acho que deve ser visitado.
E V. Ex", mesmo não sendo da Comissão, eu
acho que a Comissão teria o prazer de receber
a companhia dos nobres colegas.
O SR. CONSTITUINTE viCENTE BOGO- Eu
só queria pedir, Sr. Presidente, a possibilidade de
que pessoas fora da Comissão pudessem nos
acompanhar, como um representante do INCRA,
por exemplo, como guia, ou alguém que pudesse
dar o testemunho local.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Dependendo do avião, o nobre Relator está
autorizado, e ele decidirá naturalmente, a aceitar
a companhia, especialmente do INCRA, e se fosse
possível do Presidente.
Bem, estamos terminando, estamos no fim, já
atrasados, eu quero agradecer ao nobre Presidente Dr. Rubens, a belíssima conferência, belíssima contribuição que trouxe a nossa Comissão.
Naturalmente, há opiniões divergentes, mas foi
realmente uma palestra que nos deixa a pensar
e faz com que nós nos esforcemos para traçar
uma diretriz, chegarmos a um acordo e sair desta
Comissão um projeto, contribuindo assim para
a nova Constituição brasileira.
Muito grato a S. S• o Dr. Rubens da Silva, e,
toda vez que necessitarmos, iremos socorrer-nos
da capacidade do nobre Conferencista.
Muito obrigado a todos e está encerrada a reunião, lembrando que amanhã, às 14 horas, teremos uma reunião.

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 20 minutos.)
ATA DA 7" REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do
ano de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze
horas e dezesseis minutos, em sala do Anexo 11
do Senado Federal, reuniu-se extraordinariamente a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária, sob a Presidência do Segundo-Vice-Presidente, Constituinte Fernando
Santana e com a presença dos seguintes Senhores Constituintes: Mauro Borges, Virgílio Galassi,
Ivo Mainardi, Jonas Pinheiro, Vicente Bogo, Osvaldo Lima Filho, Alysson Paulinelli, Cardoso Alves,
Assis Canuto, Percival Muniz, Raquel Capiberibe,
Rosa Prata, Fausto Fernandes, Ruy Nedel e Ubiratan Spinelli. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e passou-se à leitura da Ata da reunião anterior,

Maio de 1987

que foi aprovada por unanimidade. A seguir, deuse início ao Expediente com o Presidente convidando o expositor, Dr. Ormuz Freitas Rivaldo, Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -, para dar mício à sua
palestra. Usado o tempo regimental e não terminando o conferencista sua exposição, o Senhor
Presidente solicitou aos presentes fosse dado
mais dez minutos ao orador, no que foi atendido.
Encerrada a exposição do orador, passou-se imediatamente aos debates. Interpelaram o expoente
os seguintes Constituintes: Virgílio Galassi, Fausto
Fernandes, Oswaldo Lima Filho, Jonas Pinheiro,
Assis Canuto e Ruy Nedel. O Presidente interrompe os trabalhos às quinze horas e quarenta
e seis minutos para comunicar compromisso inadiável e passa a Presidência ao Relator, Constituinte Osvaldo Lima Filho, que a assume e dá
continuidade aos debates. Prosseguem os Constituintes a interpelarem o expositor: Ivo Mainardi,
Mauro Borges, Alysson Paulinelli, Vicente Bogo,
Virgílio Galassi e Ubiratan Spinelli. O orador retoma a palavra e responde aos interpelantes, encerrando suas palavras. O Presidente tece considerações sobre os debates, enaltece e agradece a
p1esença do convidado. O inteim teoi dos babalhos da reunião será publicado, após tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte . Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos às 17:18 horas. E, para constar, eu, Mauro
Lopes de Sá, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. - Constituinte Oswaldo Lima Filho,
pelo Presidente.

ANEXO À ATA DA SÉTIMA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA
POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA
REFORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM 24 de
ABRIL DE 1987,ÀS 14:16HORAS. ÍNTEGRA
DOAPANHAMENTO TAOOIGRÁFICO, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA·
DA PELO SENHOR PRESIDENTE DA SUB·
COMISSÃO: CONSTITUINTE OSWAWO LJ.
/W\HLHO.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) - Havendo número regimental, declaro aberta a reunião.
A presente reunião foi convocada especialmente para ouvirmos o Presidente da EMBRAPA, Dr.
Ormuz Freitas Rivaldo, sobre questões pertinentes
à reforma agrária.
Solicito ao Sr. Secretário Mauro Lopes que faça
a leitura da ata da reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) Concedo a palavra ao Dr. Ormuz Freitas Rivaldo,
Presidente da EMBRAPA.
O SR. ORMUZ FREITAS RNALDO -Sr. Presidente, Srs. Constituintes e demais presentes nesta
Subcomissão, é uma satisfação muito grande estar aqui para dizer algumas palavras sobre a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias EMBRAPA. Entendo que o momento é de suma
importância, porque estou diante de Parlamentares que têm uma responsabilidade muito gran-

